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محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در نشست خبری مشترک با سرگئی الوروف همتای روسی خبر داد خبـر

تایید مقدماتی واکسن روسی »اسپوتنیک وی« 
توسط مقامات بهداشتی ایران

وزیر امور خارجه ایران روز سه شنبه از ثبت واکسن روسی کرونا با 
نام »اسپوتنیک وی« در ایران خبر داد.

به گزارش سپید، محمد جواد ظریف که به مسکو سفر کرده است، 
این خبر را در نشست خبری مشترک با سرگئی الوروف همتای روس 
خود اعالم کرد. ظریف گفت: »واکسن روسی اسپوتنیک وی روز 
دوشنبه در ایران ثبت و از سوی مقامات بهداشتی ایران تایید شد و 
امیدواریم بزودی بتوانیم این واکسن را هم خریداری کنیم و هم از طریق 
موسسات مربوطه ایران و روسیه، تولید مشترک آن را داشته باشیم.«
اسپوتنیک وی نخستین واکسن ضدکرونای روسیه است که توسط 
مرکز ویروس شناسی گامالیا وابسته به وزارت بهداشت روسیه در 
مسکو ساخته شده است و حرف وی )v( بعد از اسپوتنیک همان 
حرف اول کلمه انگلیسی victory )ویکتوری( به معنای پیروزی 
است. این واکسن با مشارکت صندوق سرمایه گذاری های مستقیم 
روسیه )تشکیالت دولتی تامین کننده مالی طرح های سرمایه گذاری( 

ساخته شده است و در ماه اوت سال ۲۰۲۰)مرداد( به ثبت رسید.
تولید شده است.  اسپوتنیک وی  میلیون دوز واکسن  تاکنون دو 

واکسیناسیون کرونا در مسکو با واکسن اسپوتنیک وی از روز ۵ ماه 
دسامبر سال ۲۰۲۰ )۱۵ آذر ماه( و در سراسر روسیه از روز ۱۵ همان 
ماه )۲۵ آذر( با توزیع یک و نیم میلیون دوز واکسن اسپوتنیک روی 
پزشکان و معلمان آغاز شد. اسپوتنیک وی مراحل پایانی آزمایش 
بالینی )آزمایش روی انسان( را می گذراند و تا کنون ۳۸ هزار نفر 
افراد داوطلب در روسیه با تزریق دوز اول تحت آزمایش قرار گرفته 
و حدود ۳۴ هزار داوطلب هم دوز دوم این واکسن تزریق شده است.

کیریل دمیتریف رئیس صندوق سرمایه گذاری های مستقیم روسیه به 
تازگی اعالم کرد با تولید ده ها میلیون دوز واکسن »اسپوتینک وی« از 
فوریه )بهمن( به واکسیناسیون عمومی علیه کرونا شتاب خواهیم داد. 
دمیتریف در برنامه شبکه »روسیه ۱« گفت: »تولید کنندگان ما اساسا 
طرح های تولید خود را بهبود بخشیده اند و در ژانویه به مراتب بیشتر 
از آنچه که برنامه ریزی شده بود تولید خواهد شد. ما قادر خواهیم 

بود که تولید ده ها میلیون دوز واکسن را از فوریه آغاز کنیم.«ایرنا

سخنگوی دولت با اعالم اینکه مراحل ساخت سه واکسن ایرانی به 
خوبی پیش می رود، اعالم کرد: »این امید می رود که در بهار سال 

آینده یا تابستان بتوانیم از این واکسن استفاده کنیم.«
به گزارش سپید، علی ربیعی اظهار کرد: »الزم است در مورد 
کرونا به این نکته اشاره کنم که با توجه به تغییر دولت در آمریکا 
و روی کار آمدن دولتی که دست کم ادعا دارد برخالف دولت 
قبلی ضد علم نیست و ادعا می کند در مبارزه پاندمی کرونا خوب 
عمل خواهد کرد، انتظار می رود انتقال منابع ارزی متعلق به خود 
ایران را برای مبارزه با کرونا و گسترش سالمت و تامین غذا آزاد 

نماید و تحریم بانکی برای اتصال منابع ارزی به سرعت پایان یابد.«
وی با یادآوری اینکه تاکنون ۱۰۰ میلیون نفر در جهان مبتال به 
کرونا شده و مرگ و میر از دو میلیون نفر گذشته است، افزود: 
»کرونا همچنان قربانی می گیرد. ویروس های جهش یافته و کشنده 
در برخی نقاط جهان مشاهده شده است. در تهران نیز بستری 

شده های سنین ۵ تا ۱7 ساله افزایش یافته است.«
وی گفت: »مراحل ساخت سه واکسن ایرانی در بنیاد برکت، انستیتو 
رازی و انستیتو پاستور به خوبی به پیش می رود و این امید هست 
که در اواخر بهار یا تابستان سال آینده مردم ما از واکسن ایرانی 

که کامال در دسترس عموم خواهد بود استفاده کنند.«
واکسن،  تامین  قرارداد  شدن  نهایی  »با  کرد:  خاطرنشان  وی 

واکسیناسیون گروه های پرخطر در دهه فجر آغاز خواهد شد.«
ربیعی افزود: »خوشبختانه هیچ شهر قرمزی در کشور وجود ندارد 
و فقط ۱9 شهر نارنجی هستند. در حال حاضر موقعیت کشور در 
مهار بیماری ستودنی است و قابل قیاس با اروپا و دیگر کشورها 
نیست. اما کماکان خطر عدم رعایت پروتکل و تجمع های غیر 
ضرور و نیز غفلت از خطر شیوع ویروس جهش یافته از اروپا و 

ایجاد موج جدید وجود دارد.«ایسنا

سخنگوی دولت:

بهاریاتابستانآیندهازواکسنایرانیکرونااستفادهمیکنیم

استاندار تهران با اشاره به شیب مالیم افزایش مبتالیان کرونایی در 
استان تهران بر لزوم پرهیز از عادی انگاری به عنوان مهم ترین رویکرد 

در مقابله با کرونا تاکید کرد. 
 به گزارش سپید به نقل از وبدا، انوشیروان محسنی بندپی در جلسه ستاد 
مبارزه با بیماری کرونای استان تهران، ضمن قدردانی از همه کسانی که 
با تالش و پیگیری زمینه ساز شرایط مناسب در استان تهران به لحاظ 
بیماری کرونا شدند، اظهار داشت: »از ۱۵ آبان با تشکیل قرارگاه و اجرای 
مدیریت هوشمند محدودیت ها و همچنین اعمال محدودیت های تردد 
و جلوگیری از اجتماعات، شرایط خوبی با همت همه دستگاه ها و از 
سوی دیگر اجرای طرح محله محور شهید سلیمانی برقرار شده است.«
وی ادامه داد: »در شرایطی که در تمام کشورهای دنیا روند افزایشی 
بستری و مرگ ناشی از کرونا را شاهد هستیم، در کشور ما روند کنترلی 

محقق شده و البته حفظ این شرایط بسیار مشکل است.«
استاندار تهران عنوان کرد: »روند فوتی های کرونایی ظرف هفته های 
اخیر کاهش یافته و این اقدامی ارزشمند است که پیشانی این اقدامات 
سربازان نظام سالمت بوده اند و در تحقق آن همه دستگاه ها کمک و 
همکاری کردند.« محسنی بندپی سپس گفت: »بر اساس گزارشات 
در کشور و همچنین در استان تهران روند رو به افزایش مبتالیان 
مشاهده می شود و اگر پروتکل ها و نظارت ها ساده و عادی تلقی شوند 

با مشکالت بسیاری مواجه می شویم، پرهیز از عادی سازی در همه 
موارد باید مورد توجه قرار گیرد و شعار ستاد کرونا در تهران پرهیز از 
عادی سازی در همه موارد بوده و نباید به گونه ای عمل کنیم که عقب 
ماندگی غیر قابل جبران اتفاق بیفتد.« استاندار تهران گفت: »پیشنهاد 
ما به ستاد ملی مقابله با کرونا در تعطیالت پیش رو برای جلوگیری 
از ایجاد مشکل برای استان های شمالی و در برگشت مسافران برای 
تهران، اعمال محدودیت های تردد بین استانی است.« محسنی بندپی 
در مورد برگزاری جشنواره فیلم فجر اظهار داشت: »اگر با وضعیت 
موجود پیش برویم ترجیح این است که جشنواره به صورت مجازی 
برگزار شود، اما در صورت عدم تحقق، این موضوع باید با حداقل 
حضور افراد تداوم پیدا کند.« وی ادامه داد: »سرعت بخشی به طرح 
شهید سلیمانی باید مورد توجه قرار گیرد تا اهداف طرح اجرایی شود 
و چهار مورد یعنی شناسایی، رهگیری، قرنطینه و حمایت اجتماعی که 
آغاز شده و خوب پیش رفته باید در ادامه نیز مورد توجه قرار گیرد.«

استاندار تهران در مورد وضعیت تهران بیان کرد: »در ابتدا با ستاد ملی 
کرونا در مورد رنگ بندی شهرها موافق نبودیم، چراکه تهران به دلیل 
تراکم جمعیت و شلوغی حمل و نقل عمومی همیشه باید یک رنگ 
باالتر اعالم شود و قطعا در حال حاضر تهران آبی نیست و  زرد 
متمایل به نارنجی است.« محسنی بندپی سپس گفت: »پیشنهاد ما به 

ستاد ملی مقابله با کرونا این است که در ۲۲ بهمن و تعطیالت پیش رو 
برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای استان های شمالی و در برگشت 
مسافران برای تهران محدودیت های تردد در این تعطیالت اعمال شود.« 
استاندار تهران با اشاره به لزوم استمرار طرح شهید سلیمانی بر ضرورت 
تامین اعتبار و نیروی انسانی جهت اجرای مطلوب این طرح تاکید 
کرد. محسنی بندپی اظهار داشت: »باید تقویت طرح شهید سلیمانی با 
تدبیر در حوزه منابع مالی و نیروی انسانی با همکاری سازمان برنامه 
و بودجه برای تامین اعتبارات الزم در کل کشور از جمله استان تهران 

به گونه ای باشد که این طرح تقویت شود.«
وی ادامه داد: »نظارت بر اماکنی که فعالیت های اقتصادی دارند همچون 
اصناف تشدید می شود و در مورد محدودیت تردد شبانه، جریمه برای 
متخلفین صادر شده که در برخی از نقاط استان که سیستم دوربین در 
آن ها فعال نیست فرمانداری ها مکلف شدند تا به کمک شهرداری ها 
نسبت به نصب دوربین ها اقدام کنند و این روند ادامه خواهد داشت و 
از سوی دیگر برخی از افراد که الزام فعالیت در شیفت شب را دارند، 
مستثنی شدند.« استاندار تهران همچنین خاطرنشان کرد: »نقاط بحرانی 
همچون نانوایی ها و پلیس های + ۱۰ و دفاتر پیشخوان که شناسایی 
شدند مورد توجه نظارت های ویژه قرار گرفتند و با آن ها بر اساس 

مصوبات ستاد ملی کرونا برخورد قانونی خواهد شد.«

استاندار تهران عنوان کرد

شیبمالیمافزایشمبتالیانکروناییدراستانتهران
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تاکید قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت بر لزوم تبعیت از پروتکل های بهداشتی خبـر

هنوز هم می توانیم خیلی از مراسم مذهبی، تشریفاتی و تجمعات را نداشته باشیم؛

هیچ اتفاقی نمی افتد
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: »ما هنوز هم 
می توانیم بسیاری از مراسم  مذهبی، تشریفاتی و 
تجمع ها را نداشته باشیم؛ باور کنید هیچ اتفاقی 
نمی افتد. تا االن می گفتیم به خاطر همکاران کادر 
درمان که زمان اینها را یک مقدار خسته کرده، 
باید رعایت کنیم. اما در کنار این مساله من تاکید 
می کنم به خاطر اصنافی که همه زندگی شان در 
گرو کسب و کار روزانه آنهاست، باید همراهی 
کنیم و دور هم نیست که زمانی که انشاله به 

شرایط بادوام برسیم.«

قاسم جان بابایی در گفت وگویی تلویزیونی با بیان 
اینکه وضعیت آرامی از نظر میزان بستری داریم، 
گفت: »واقعیت این است که شرایط شکننده بوده 
و اگر بخواهیم از شیوه نامه های بهداشتی عدول کنیم 

حتماً این بیماری برای ما دردسر ایجاد می کند.«
وی بیان کرد: »اگرچه زیر ساخت های کشور های 
اروپایی و امکانات بهداشتی آن ها از کشور ما خیلی 
بیشتر است، اما این کشور ها نیز در مقابل ویروس 

کرونا فلج شده اند.«
جان بابایی با بیان اینکه روز های سختی برای تمام 
مردم دنیا پیش رو است، اظهار کرد: »هنوز به داروی 
درمانی قطعی نرسیده ایم، با وجود این در بیمارستان ها 
دارو های کمکی به بیماران کرونایی داده می شود.«

وی یادآور شد: »نگرانی ما از خستگی کادر درمان 
است و عالوه بر آن نگران کاسبان و مغازه داران نیز 
هستیم، زیرا آن ها درآمد روزمزد دارند و با تعطیلی ها 
از درآمد آن ها کاسته می شود. وقتی شهری قرمز 
می شود تمام مشاغل تعطیل می شوند. سخت ترین 
مشکل ما تعطیل کردن مشاغل است، اما چاره ای 
جز این نداریم، به همین دالیل از مردم می خواهیم 

باز هم شیوه نامه ها را رعایت کنند.«
جان بابایی اضافه کرد: »طی عید نوروز و ماه مبارک 
رمضان میزان مرگ و میرها کاهش یافت، امیدواریم 
در نوروز ۱۴۰۰ نیز تعداد مرگ و میرها کاهش یابد.«
معاون درمان وزارت بهداشت همچنین در رابطه 
با شیوع ویروس انگلیسی نیز گفت: »ویروس سه 
ساختار ژنی دارد؛ بیشترین جهش در ساختمان بیرونی 

ویروس رخ داده و میزان سرایت پذیری و بیماری زایی 
آن افزایش پیدا کرده است. متأسفانه ویروس تاکنون 

به سمت سرایت پذیری بیشتر رفته است.«
وی ادامه داد: »تاکنون شش مورد ابتال به ویروس 
انگلیسی در کشور داشته ایم. حتی ویروس برزیلی 
هم غیر مستقیم می تواند به کشور وارد شود، بنابراین 
انتقال غیر ممکن نیست و در مجموع قدرت سرایت 
این ویروس خیلی باالست. وقتی دستورالعملی در 
منطقه ای شکسته می شود پیک کرونا با سرعت به وجود 
می آید. آنچه در برزیل رخ داده می تواند به سرعت، 
حدوداً دو هفته در کشور های دیگر به وجود بیاید.«

عالئم جدید بیماری کرونا
معاون درمان وزارت بهداشت همچنین در رابطه با 
عالئم جدید بیماری کرونا ازجمله التهابات پوستی 
گفت: »تغییر ژنتیکی در ویروس شناخته نشده است. 
اما این بیماری سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند. 
کرونا برخی از اعضای بدن را مستقیم هدف قرار 
می دهد، مثل ریه و دستگاه تنفسی و در برخی مواقع 
سیستم ایمنی واکنش نشان می دهد و باعث بروز 

التهابات خاص در بدن می شود.«
جان بابایی با بیان اینکه شیوع موج چهارم از ابتدای 
بهمن یک پیش بینی است، گفت: »۱۶ شهر نارنجی و 
۱۷۰ شهر زرد و ۲۵۰ تا ۲۶۰ شهر آبی هستند. تغییر 

رنگ می تواند در دو هفته اتفاق بیفتد، اما شرایط 
هر استانی با دیگری متفاوت است و این شرایط 
در شیوع بیشتر تأثیرگذار است. در استان هایی مثل 
کرمان و یزد ممکن است پیک چهارم نداشته باشیم، 
زیرا ابتالی زیاد را قبال داشته اند. شرایط برخی 
استان ها مثل سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و 
بویراحمد به دلیل اینکه جمعیت آلوده نشده آن ها 
خیلی باالست، متفاوت از سایرین و ممکن است 
شاهد پیک سنگین چهارم در این استان ها باشیم.«
وی اظهار کرد: »استان های هرمزگان، بوشهر و فارس 
هنوز پیک سنگین نداشته اند، به همین دلیل این 
استان ها وضعیت شکننده ای دارند و باید بیماریابی، 
تست گسترده و ایجاد محدودیت ها را در این استان ها 

شدید تر ایجاد کرد.«
جان بابایی در ادامه به موضوع واردات واکسن اشاره 
کرد و گفت: »از چند مبدأ درصدد تدارک ورود واکسن 
هستیم که یکی از آن ها شرکت بریتانیایی سوئدی 
آسترازنکا )AstraZeneca( است. در مورد زمان 
دسترسی مردم به این واکسن باید صبر کنیم تا زمان 
آن قطعی شود، چون مشکالت خاص واردات 
واکسن را داریم. زمان قطعی ورود واکسن شرکت 
بریتانیایی سوئدی، هنوز مشخص نیست، ولی وقتی 
وارد شود، حتماً مردم از آن بهره مند خواهند شد. برای 
واردات واکسن کرونا از سایر کشور های خارجی 

نیز اقدامات الزم انجام شده است.« وی افزود: »این 
بیماری شرایط سختی را ایجاد می کند و مسئوالن و 
مردم باید تالش کنند تا شیوه نامه ها رعایت شود.« 
معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: »ما هنوز 
هم می توانیم بسیاری از مراسم  مذهبی، تشریفاتی 
و تجمع ها را نداشته باشیم؛ باور کنید هیچ اتفاقی 
نمی افتد. تا االن می گفتیم به خاطر همکاران کادر 
درمان که زمان اینها را یک مقدار خسته کرده، باید 
رعایت کنیم. اما در کنار این مساله من تاکید می کنم 
به خاطر اصنافی که همه زندگی شان در گرو کسب 
و کار روزانه آنهاست، باید همراهی کنیم و دور هم 
نیست که زمانی که انشاله به شرایط بادوام برسیم.«
وی ادامه داد: »باید درباره واکسن، واقعیت ها را قبول 
کنیم. در بسیاری از کشور های دنیا فاز مطالعاتی را 
با سرعت و فاز انسانی را با حجم خیلی باال سپری 
کرده اند و تقریباً تمام دنیا در حال انجام آزمایش ها 

در تعداد و وسعت کمتر هستند.«
جان بابایی بیان کرد: »اینکه واکسن چقدر می تواند 
از ویروس جلوگیری کند هنوز مشخص نشده و 
نمی توان به طور قطع مواردی را اعالم کرد، اظهار 
نظر هایی مثل واکسیناسیون دسته جمعی و فواید 
آن برای ایمنی جمعی براساس تجربه واکسن های 
قبلی در دنیا وجود دارد، اما درباره این واکسن هنوز 
اطالعاتی در دست نداریم.« معاون درمان وزارت 
بهداشت گفت: »تالش های زیادی در کشور برای 
تأمین و تولید واکسن کرونا انجام شده است. در 
ابتدای شیوع کرونا واردات لوازم حفاظتی به کشور 
ممنوع شد؛ انگلیس در اسفند ماه سه میلیون ماسک 
ایران را در گمرک خود بلوکه کرد. بنابر این نمی توانیم 

روی قول اروپایی ها حساب کنیم.«
وی افزود: »خیلی از کشور ها به ما قول دادند که کیت 
آزمایشگاهی و ماسک دهند، اما ندادند. نمی خواهیم 
واکسن وارد نکنیم، اما هرچه زودتر باید روی پای 
خود بایستیم. مردم بدانند ما به واکسن های داخلی 
خودمان اطمینان بیشتری داریم. زیرساخت های 
ایجاد شده برای واکسن در کشور این را نوید 
می دهد که بتوانیم حداقل افراد خیلی آسیب پذیر 

را واکسینه کنیم.«

دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »واکسن کرونا 
در نهایت تا ۲۰ روز دیگر وارد کشور می شود و واکسیناسیون 

آغاز خواهد شد.«
حاشیه  در  سه شنبه  روز  پرست  دین  بابک  سپید،  گزارش  به 
کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد  عملیاتی  قرارگاه  نشست  هشتمین 
بررسی روند اجرای مصوبات جلسه هفتم قرارگاه را یکی از 
دستور کار نشست قبلی قرارگاه عملیاتی عنوان کرد و گفت: 
»با پیگیری های انجام شده، همه چهل و یک مصوبه در رابطه 
با موضوعات مختلف قرارگاه جز یک مصوبه اجرا شد که آن 

هم تا آخر هفته عملیاتی می شود.«
دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا اضافه کرد: »با توجه 

به گزارش ارائه شده در نشست، همه مصوبات مربوط به هفت 
جلسه قبلی قرارگاه، اجرایی و برای رییس جمهوری ارسال شد.«
دین پرست تصریح کرد: »در جلسه در ارتباط با بررسی و تدوین 
دستورالعمل های ویژه برای تعطیالت نوروزی، پیشنهادات متفاوتی 
درباره نحوه برنامه ریزی برای انجام سفرها با رعایت پروتکل ها، 
فعالیت صنوف و  بخش های گردشگری ارائه و قرار شد کمیته 
امنیتی و اجتماعی طرح های پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی را 

بررسی و برای تصویب به ستاد اصلی ارائه کند.«
وی ادامه داد: »در ارتباط با فعالیت صنوف هم قرار شد وزارت 
بسته  یک  اصناف  اتاق  با همکاری  تجارت  و  معدن  صنعت، 
پیشنهادی برای تصویب بیاورد تا در پایان امسال بتوانیم حداکثر 

امکانات را در چارچوب پروتکل های بهداشتی داشته باشیم.«
دین پرست خاطرنشان کرد: »برای ساماندهی دستفروشان که در ایام 
پایانی سال به این شیوه امرار معاش می کنند، مقرر شد کمیته مشترکی 
از نمایندگان سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، اتاق اصناف 

و وزارت صنعت معدن و تجارت تشکیل شود.«
معاون وزارت کشور درباره واکسن کرونا گفت: »بانک مرکزی و 
وزارت بهداشت آخرین گزارش از این وضعیت را ارائه کردند و 
همه وزارتخانه ها بر اساس مصوبات، پیگیری های الزم را انجام 
می دهند تا واکسن مورد نظر وارد و واکسیناسیون آغاز شود.«

تا۲۰ روز دیگر  نهایت  یادآور شد: »در  ایرنا، وی  به گزارش 
واکسن های مدنظر وارد کشور و واکسیناسیون آغاز می شود.«

دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا: 

واکسن کرونا تا ۲۰ روز دیگر وارد کشور می شود
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طبرسی، عضو تیم علمی واکسن »ُکووایران برکت«، اعالم کرد خبـر

تکمیل فاز اول تست انسانی واکسن ایرانی کرونا تا ۱۰ اسفند
آغاز فاز دوم از ابتدای فروردین ماه

عضو تیم علمی واکسن »ُکووایران برکت« با تشریح وضعیت داوطلبان 
مرحله اول کارآزمایی بالینی، توضیحاتی درباره ادامه پروسه تولید 

واکسن ایرانی ارائه کرد.
به گزارش سپید، پیام طبرسی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با جزییات 
و مراحل پروسه اجرای واکسن ایرانی کووید۱۹، با بیان اینکه مرحله 
اول کارآزمایی بالینی واکسن به خوبی طی می شود، اظهار کرد: »به 
زودی مجوز تزریق دو سری آخر داوطلبان تزریق واکسن در مرحله 
اول کارآزمایی بالینی، صادر می شود و تا ۱۰ اسفند تزریق واکسن 

برای همه ۵۶ داوطلب انجام می شود.«
وی با بیان اینکه تا به امروز نتایج کار مثبت بوده و حال عمومی ۲۱ 
داوطلب اول مطلوب است، عنوان کرد: »تا اآلن عوارض خاص و 

نگران کننده ای گزارش نشده است.«
طبرسی با بیان اینکه نتایج قطعی مرحله اول کارآزمایی بالینی واکسن 
کووایران حدود ۴ هفته بعد از تزریق دوم و پس از بررسی تیتر آنتی 
بادی داوطلبان مشخص می شود، اظهار کرد: »البته تا االن تیتر آنتی 
بادی داوطلبان اندازه  گیری و نتایج مطلوبی استخراج شده ولی برای 

تصمیم گیری نهایی هنوز زود است.«

عضو تیم علمی واکسن »ُکووایران برکت« ادامه داد: »با توجه به 
مثبت بودن مراحل طی شده تا به امروز و مطلوب بودن وضعیت ۲۱ 
داوطلب اول، مرحله بعدی تا پایان تزریق ۵۶ نفر داوطلب مرحله 

اول کارآزمایی با سرعت بیشتری انجام می شود.«
طبرسی با بیان اینکه در صورت موفق بودن نتایج مرحله اول کارآزمایی، 
مرحله دوم از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ آغاز می شود، گفت: »فاز دوم 
کارآزمایی بالینی واکسن با حدود ۵۰۰ داوطلب انجام خواهد شد و 

نتایج آن تا آخر اردیبهشت مشخص می شود.«
وی با بیان اینکه احتماالً  بخش هایی از فاز دوم و سوم کارآزمایی بالینی 
واکسن »ُکووایران برکت« باهم ادغام می شود، توضیح داد: »با این حال 
فاز سوم و نهایی کارآزمایی با تعداد داوطلب بیشتری انجام خواهد شد.«
عضو تیم علمی واکسن ُکووایران با بیان اینکه درصورت موفقیت نتایج 
نهایی کارآزمایی، واکسیناسیون عمومی از اواخر بهار آغاز می شود، اظهار 
کرد: »البته واکسیناسیون عمومی با خرید واکسن خارجی و بر اساس 
اولویت های تعیین شده از سوی وزارت بهداشت احتماال به زودی 
آغاز می شود و واکسیناسیون از طریق واکسن ایرانی نیز در صورت 

موفقیت طرح و کسب مجوزهای الزم، از اواخر بهار آغاز می شود.«

رییس ستاد اجرایی فرمان امام )ره( گفت: »نتایج تست فاز 
اول واکسن کرونا بر روی داوطلبان کاماًل مثبت بوده و هیچ 

عوارضی نداشته است.«
به گزارش سپید، محمد مخبر اظهار داشت: »تا پایان سال دو تا سه 

میلیون دوز واکسن در کشور تولید خواهد شد.«
وی با بیان اینکه روز دوشنبه مجوز تست بر روی ۱۴ نفر دیگر 
دریافت شده است، افزود: »با اتمام فاز اول تست این واکسن بر روی 
۵۶ نفر اول، فاز دوم شروع خواهد شد و فروردین یا اردیبهشت 
ماه سال آینده با تایید پروتکل ها، واکسن در اختیار عموم مردم 

کشور قرار خواهد گرفت.«

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( یادآور شد: »به مردم 
این اطمینان را می دهیم که واکسن ایرانی قوی تر، باکیفیت تر و با 

فراوانی بیشتر به زودی تولید و در اختیار مردم قرار می گیرد.«
وی با بیان اینکه رسیدن به تولید انبوه مساله اصلی ما است، گفت: 
»واکسن تولیدی را زیر قیمت خارجی آن در اختیار مردم قرار 

خواهیم داد و کشور در این  بخش خودکفا خواهد شد.«
مخبر افزود: »تولید دارو به منظور تأمین نیاز کشور از مهم ترین 
اهداف شرکت های داروسازی این ستاد است که در این راستا نه 
تنها توانستیم  بخش زیادی از نیاز کشورمان را تامین کنیم بلکه به 

ظرفیت صادرات به برخی کشورها نیز رسیدیم.«ایرنا

رییس ستاد اجرایی فرمان امام نتایج تست فاز اول واکسن کرونا را کامال مثبت خواند 

تاپایانسالدوتاسهمیلیوندوزواکسندرکشورتولیدمیشود

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۶هزار و ۴۲۰ بیمار جدید 
کووید۱۹ در کشور خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز دوشنبه تا سه شنبه 
۷ بهمن ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶ هزار 
و ۴۲۰ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که 
۵۹۰ نفر از آن ها بستری شدند.« وی ادامه داد: »مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشور به یک میلیون و ۳۸۵ هزار و ۷۰۶ نفر رسید.«
الری همچنین گفت: »متاسفانه ۷۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۷ هزار و 
۵۶۰ نفر رسید.« وی افزود: »خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۱۷۷ 
هزار و ۳۶۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص 
شده اند.« به گفته الری، ۴۰۳۸ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

وی گفت: »تا کنون ۹ میلیون و ۱۵ هزار و ۳۷۶ آزمایش تشخیص 
کووید۱۹ در کشور انجام شده است.«

سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: »بر اساس آخرین 
تحلیل ها، ۱۸ شهرستان کشور در وضعیت نارنجی، ۱۵۴ شهرستان 

در وضعیت زرد و ۲۷۶ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.«
الری گفت: »پمپ بنزین هاو ایستگاه های CNG  از اماکن پر خطر 
ابتال به کووید۱۹ هستند و لزوم رعایت نکات بهداشتی در این 
اماکن از اهمیت ویژه برخوردار است. توصیه می کنیم در مراجعه 
به جایگاه سوخت باک خودروی خود را به طور کامل پر کنید 
تا کمتر مجبور به مراجعه به این مراکز شوید.« وی افزود: »قبل از 
مراجعه به جایگاه های سوخت با خودتان دستکش یکبار مصرف 
به همراه داشته باشید و کارت سوخت خود را به دقت و بدون 
تماس دست وارد محل کارتخوان کرده و با دست دارای دستکش 

رمز خود را وارد کنید. از تماس مستقیم دست با نازل دستگاه 
سوخت خودداری کنید و از پرداخت وجه نقد نیز خودداری کنید.«
الری ادامه داد: »تا حد امکان کارت بانکی را خودتان در دستگاه 
اخذ وجه کشیده و از اپراتور بخواهید رمز را وارد کند و یا 
خودتان با دستکش رمز کارت بانکی را وارد کنید. ضروری 
است در طول مدت حضور در پمپ بنزین از تماس دست با 

چشم، بینی و دهان خودداری کنید.«
وی افزود: »در پایان فرایند سوخت گیری دستکش را به شکلی 
از دست خارج کنید که هیچ نقطه ای از بدنتان با قسمت بیرونی 
دستکش در تماس نباشد و دستکش را در سطل زباله بیندازید. 
در اولین فرصت ممکن پس از اتمام سوخت گیری کارت سوخت 
و کارت بانکی خود را ضد عفونی کرده و نسبت به شستن و 

یا ضد عفونی کردن دست ها اقدام کنید.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۷۹فوتیجدیدکرونادرکشور
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رئیس  بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری خبر داد خبـر

افزایش بیماران سرپایی و بستری کرونا  در تهران
رئیس  بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری از 
افزایش بیماران سرپایی و بستری کرونا در تهران 

خبر داد.
به گزارش سپید، پیام طبرسی با اظهار بی اطالعی از 
نتیجه جلسه تعیین و تکلیف تعطیالت پایان سال 
توسط کمیته امنیتی کرونا گفت: »تصمیم گیری برای 
تعطیالت پایان سال بسیار به جا است، ضمن اینکه 
در روزهای پیش رو هم چند روز تعطیل داریم. 
تعطیلی های قبلی نشان داد اگر برنامه ریزی مناسبی 
صورت نگیرد مسافرت ها می تواند شیوع کرونا را 
افزایش دهد. همانطور که تعطیالت قبلی و سفرهای 
هموطنان باعث افزایش آمار مبتالیان شده است. 
امیدواریم این افزایش تبدیل به موج جدید نشود.«
وی با تایید اظهارات دکتر زالی مبنی بر افزایش 
بیماران سرپایی و بستری گفت: »تا دو هفته قبل 
تعدادی تخت خالی در بیمارستان ها بود ولی دوباره  
بخش ها پر شده و به تعداد افرادی که مرخص 
می شوند تعدادی جایگزین داریم و این خبر خوبی 
نیست. اگر چه هنوز موجی ایجاد نشده است ولی 
افزایش تعداد مبتالیان نشانه چرخش بیماری در 
جامعه است و اگر غفلت شود با شرایط ماه های 

مهر و آبان مواجه خواهیم شد.«
رئیس  بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با 
اشاره به افزایش فوق العاده آمار مبتالیان و مرگ و 
میر در دنیا به ویژه اروپا و آمریکا گفت: »شرایط 
این کشورها بسیار نگران کننده است و اگر ما با 
این شرایط مواجه شویم بسیار سخت خواهد بود.«
با  می دانند  مسئوالن  اینکه  بر  تاکید  با  طبرسی 
اعمال محدودیت ها به نتایج قابل قبولی رسیده ایم 
خاطرنشان کرد: »با اعمال محدودیت ها و رعایت 
بیشتر مردم، وضعیت بهبود یافته است و هر وقت 

غفلت داشتیم دچار فاجعه شده ایم. در حال حاضر 
هم باید تکلیف تعطیالت آخر سال مشخص شود 
تا مردم هم تعیین تکلیف شوند و از محدودیت ها 

اطالع داشته باشند.«
در  است.  بسیار شکننده  ما  افزود: »شرایط  وی 
کشورهایی که واکسن کرونا تزریق شده هنوز هم 
مبتالیان جدید داریم و واکسیناسیون صرف نمی تواند 
از شیوع بیشتر این بیماری جلوگیری کند و حتما 
باید اقدامات پیشگیرانه دیگر هم وجود داشته باشد.«
درباره  کرونا  با  مقابله  ستاد  علمی  کمیته  عضو 
اعمال محدودیت حضور کاری و استفاده مناسب 
محدودیت های  نظرم  »به  گفت:  دورکاری ها  از 
هدفمند اجرا خواهد شد. این محدودیت ها با توجه 
به کسب و کارها صورت خواهد گرفت که بیشتر از 
این مردم آسیب نبینند. در حال حاضر زمان برگزاری 
گردهمایی، سفر، تفریح و گردش و مهمانی نیست. 

با توجه به شرایط شکننده امکان آغاز موج دیگر 
وجود دارد.« طبرسی با انتقاد از بازگشایی تاالرها 
خاطرنشان کرد: »بازگشایی تاالرها بسیار ضرر دارد. 
اگر در بین افراد حاضر در سالن ها یک نفر بیمار 
باشد بقیه هم بیمار خواهند شد. ضمن اینکه در 
خبرهایی هم افزایش بیمارانی که در گردهمایی ها و 
مهمانی ها بوده اند را می شنویم.« وی درباره وضعیت 
بیماران بستری در بیمارستان مسیح دانشوری گفت: 
»وضعیت پایدار است و روند کاهشی نداریم. به 
تعداد افرادی که مرخص می شوند بیماران جدید 
داریم. یک هفته است که روند کاهشی متوقف شده 
است. امیدواریم این روند توقف، افزایشی نشود و 

با پیک جدید بیماری روبرو نشویم.«
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در 
خصوص اظهارات دکتر نادر توکلی مبنی بر ابتالی 
بیشتر کودکان و نوجوانان در جهش جدید ویروس 

کرونا گفت: »در ایران این روند دیده نشده است. در 
آلمان طی سه هفته اول ژانویه 2021 بیش از 540 
هزار کودک 4 تا 11 ساله به کرونا مبتال شدند که 
تجربه بسیار خطرناکی است. کودکان ناقالن قوی 
هستند، ضمن اینکه در هدف واکسیناسیون قرار 
ندارند. اما آنچه از اطالعات به دست آمده مشخص 
است؛ انتقال ویروس جهش یافته انگلیسی بیشتر از 
ویروس ووهان است. کودکان و نوجوانان بیشتر 
درگیر این بیماری هستند و متاسفانه 40 درصد بیشتر 

باعث مرگ و میر افراد مسن می شود.«
وی درباره دالیل بیماری زایی و کشندگی ویروس 
کرونای انگلیسی اظهار داشت: »اتصال به گیرنده های 
این ویروس قوی تر است به همین دلیل بیماری 

زایی و کشندگی آن بیشتر شده است.«
طبرسی با تاکید بر بروز جهش مجدد ویروس با فعال 
شدن چرخه انتقال ویروس گفت: »خاصیت ویروس 
این است که با چرخش در بدن افراد مختلف جهش 
پیدا می کند. تجویز دارو و واکسیناسیون می تواند 
منجر به تسریع جهش مجدد ویروس شود. اگر 
واکسیناسیون منجر به قطع زنجیره نشود می تواند 
مضر هم باشد چون باعث می شود ویروس نسبت به 
آن ویروسی که در واکسن استفاده شده جهش پیدا 
کند و نگرانی پزشکان کشورهای مختلف در اروپا 
و آمریکا هم مبنی بر همین اتفاق است و توصیه 
می کنند تا مراحل واکسیناسیون نباید طوالنی شود.«

وی افزود: »در حال حاضر تمامی واکسن های 
کرونا دو دوز دارند و به فاصله3 تا 4 هفته دوز 
دوم تکرار می شود.« به گزارش فارس، رئیس  بخش 
عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در پایان اظهار 
امیدواری کرد تا با رعایت نکات بهداشتی بتوانیم 

با این ویروس مقابله کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت: 
»با توسعه زیر ساخت، توجه ویژه به نوآوری و سیاست گذاری 

متمرکز در زیست فناوری می توانیم صادر کننده واکسن باشیم.«
به گزارش سپید، عبدالحسین روح االمینی در اولین کنفرانس و 
نمایشگاه بین المللی محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی و صنایع 
وابسته در هتل المپیک افزود: »علمی که در حوزه زیست فناوری 
وجود دارد نیاز است به محصول تبدیل شود و به این استعداد توجه 
ویژه شود.« وی ادامه داد: »در طرح های نفتی میلیاردها دالر سرمایه 
گذاری می شود و توجه تمام  کشور به سمت اقتصاد نفتی است؛ در 
حالی که در حوزه زیست فناوری هزار برابر کمتر سرمایه گذاری 
و توجه شده است. این حوزه ارزش افزوده بیشتری دارد که نیاز 
به توجه ملی است و روز به روز این توجه کاهش پیدا می کند.«

روح االمینی تصریح کرد: »حوزه بیوتکنولوژی در صورت توجه 
ویژه ظرفیت بسیار زیادی دارد. باید این حوزه را با چالش و موانع 

رو به رو نکنند و همکاری الزم را با این حوزه داشته باشند.«
وی ادامه داد: »حوزه نوآوری های زیست فناوری بسیار بازدهی 
دارد. اگر این زیرساخت ها در کشور نبود، در واکسن های نسل اول 
و واکسن های نسل آتی پیش گام نبودیم.« روح االمینی اظهار داشت: 
»با توسعه زیر ساخت در صورتی که هم افزایی و هم گرایی و توجه 
به حوزه نوآوری بیشتر شود، می توانیم صادر کننده واکسن باشیم.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: »در تمام 

زمینه های نوآوری، نیروی انسانی و علم نسبت به کشورهای دیگر 
پیشتاز هستیم، اما اقتصاد صنعتی ما هنوز مشکل دارد. متاسفانه 
پس از سال ها از انقالب هنوز پاالیشگاه خون نداریم؛ در حالی 
که اگر حمایت ها توسعه یافته می شد، باید اکنون واکسن آنفلوانزا 
را خود تولید می کردیم که به سیاست گذاری متمرکز نیاز داریم.«
همچنین روح االمینی در حاشیه این همایش افزود: »بر اساس مصوبه 
کمیسیون تلفیق مجلس، نرخ ارز سال آینده در همه زمینه ها از 
جمله دارو تک نرخی می شود، البته تصویب نهایی به نظر صحن 
علنی و بررسی بودجه سال 1400 بستگی دارد اما بعید است این 
مصوبه تغییر کند. پس از تصویب نهایی در مجلس، نرخ ارز را 
دولت تعیین می کند، هر چه کمتر باشد بهتر است. البته مجلس 
پیش بینی هایی در این زمینه در حدود 1۷ هزار و 500 تومان دارد 

اما تعیین نهایی نرخ ارز سال آینده بر عهده دولت است.«
وی گفت: »با توجه به مشکالتی که ارز 4200 تومانی ایجاد کرده 
بود، سال آینده ارز 4200 تومانی نخواهیم داشت. کمک های ارزی 
برای بسیاری از کاالها از جمله نهادهای دامی، گوشت و تخم 
مرغ حذف می شود اما در مورد دارو دولت موظف است تحت 
هر شرایطی و با هر میزان درآمد نفتی، 2.5 میلیارد دالر ارز برای 
دارو کنار بگذارد اما در مورد نرخ این ارز برای صنعت دارو و 
نحوه پرداخت مابه التفاوت آن به دارو و مواد اولیه آن، دولت 
تصمیم گیری می کند.« روح االمینی گفت: »سیاست کلی این است 

که نحوه اختصاص ارز و حمایت از بخش دارو به نحوی باشد 
که پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا نکند، بنابراین دولت باید 
در قیمت گذاری دارو و پرداختی به بیمه ها، مابه التفاوت نرخ ارز 
به صنعت دارو و اجرای برنامه هایی مانند نسخه الکترونیک را به 
نحوی مدیریت کند که این هدف نهایی محقق شود و به مردم 
فشار بیشتری وارد نشود.« وی درباره همکاری در تولید واکسن 
با کوبا نیز گفت: »کوبا از سال 1۹۶0 زیرساخت های قابل توجهی 
را در تولید واکسن ایجاد کرده و همکاری ایران با این کشور برای 
تولید واکسن به خصوص در دوران کرونا فرصت مغتنمی است تا 
ایران نیز زیرساخت های تولید واکسن را در کشور تقویت کند و 

رفته رفته وابستگی به واردات در این زمینه کم شود.«
وی افزود: »تامین واکسن از خارج عالوه بر مشکالت مالی، مشکالت 
دیگری هم دارد، زیرا اکنون همه کشورها به دنبال واکسن کرونا هستند، 
بنابراین خیلی حق انتخاب نداریم، زیرا بسیاری از تولیدکنندگان 
واکسن، آن را اول برای مردم خود می خواهند. مهم ترین اقدام، 
تامین واکسن از سبد کوواکس است و بعد از آن خرید واکسن از 

روسیه، هندوستان و جاهای دیگر را هم دنبال می کنیم.«
به گزارش ایرنا، اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی محصوالت 
سه شنبه  )ایران بایو(  وابسته،  صنایع  و  پزشکی  بیوتکنولوژی 
هفتم بهمن ماه 13۹۹ در محل سالن همایش های هتل المپیک 

آغاز به کار کرد.

روح االمینی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 

با توسعه زیرساخت در زیست فناوری صادرکننده واکسن خواهیم شد

شماره 185۷ 85 بهمن 13۹۹
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دبیر انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران:
تشخیص و درمان بدخیمی ها را از ترس کرونا به تعویق نیندازید

دبیر انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران با تأکید بر اینکه 
درمان بیماران مبتال سرطان باوجود شیوع پاندمی کرونا، 
دچار وقفه نشده است، گفت: »بیماران و خانواده های آنها 
از ترس ابتال به کرونا تشخیص و درمان به موقع سرطان 

را به تعویق نیندازند.«
به گزارش سپید، حسین فودازی درباره پنجمین کنگره 
بین المللی کلینیکال انکولوژی و پانزدهمین همایش ساالنه کلینیکال انکولوژی افزود: »این کنگره امسال 
در مدت دو هفته متوالی و در تاریخ های دوم، سوم بهمن و نهم و دهم بهمن ماه برگزار می شود. هر سال 
این همایش برای به روز شدن اطالعات همکاران در حوزه آنکولوژی و چالش های موجود در درمان 
غیر جراحی سرطان و حتی موضوعاتی مرتبط با جراحی سرطان برگزار می شود.« وی با اشاره به اینکه 
کنگره امسال به صورت آنالین و مجازی برگزار می شود، گفت: »برگزاری این همایش بین المللی به 

صورت مجازی فرصتی را ایجاد کرد که از متخصصین برجسته جهان و پزشکان ایرانی خارج از کشور 
بهره مند شویم و تبادل اطالعات و دانش در حوزه انکولوژی به بهترین شکل ممکن صورت گیرد.«

فودازی تصریح کرد: »همچنین ۲۶ دی ماه امسال برای اولین بار در کشور، برنامه مجزای انکولوژیست های 
جوان برگزار شد و نتایج بسیار موثری را به همراه داشت.« دبیر انجمن رادیوتراپی انکولوژی با اشاره به 
اینکه پنجشنبه و جمعه هفته گذشته  بخش اول این کنگره برگزار و سخنرانی های علمی، کارگاه ، پنل و 
موضوعاتی به صورت ویدیوی آموزشی در آن ارائه شد، گفت: »مباحث مورد طرح در حوزه سرطان های 
مختلف از جمله سرطان های دستگاه گوارش، پروستات، سرطان های زنان، سرطان سینه، سرطان های 
سر و گردن و لنفوم است.« فودازی درباره تاثیر پاندمی کرونا در درمان سرطان گفت: »میزان مراجعات 
بیماران با تشخیص یا سابقه بدخیمی به پزشکان بر اثر این اپیدمی تحت تاثیر قرار گرفته است؛ هر چند 
درمان بیماران سرطانی چه به صورت سرپایی یا بستری در  بخش های بیمارستانی با وقفه همراه نبوده 
است.« به گزارش ایرنا، وی بیان داشت: »البته بسیاری از بیماران و خانواده های آن ها از ترس ابتال به 
کرونا دیرتر به پزشک مراجعه کرده و یا مراجعه به موقع نداشتند. این مسئله می تواند با تشدید سیر 
بیماری در آنها همراه باشد. تالش شده است با روش های مختلف ارتباطی و اطالع رسانی ها حتی از 

طریق فضای مجازی به بیماران و خانواده های آن ها درمان یا تشخیص سرطان دچار تاخیر نشود.«

انجمن

خبـرانجمن های حامی بیماران خاص ایران خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد: 

مدیران عامل انجمن های ملی حامی بیماران از قبیل 
انجمن حمایت از بیماران تاالسمی، دیالیزی، اوتیسم، 
هموفیلی،  ام اس و  ای بی  در بیانیه ای خطاب به 
دبیرکل سازمان ملل متحد، ابعاد و آثار تحریم های 
غیرقانونی و یکجانبه ایاالت متحده آمریکا بر بیماران 

خاص را تشریح کردند.
به گزارش سپید، در متن این بیانیه خطاب به آنتونیو 
گوترش-دبیرکل محترم سازمان ملل متحد آمده 
است: »در ابتدا احترامات فائقه و تمام خود را 
نسبت به عالیجناب معروض می داریم؛ ما جمعی 
از مدیران عامل انجمن های ملی حامی بیماران از 
قبیل انجمن حمایت از بیماران تاالسمی، دیالیزی، 
اوتیسم، هموفیلی،  ام اس،  ای بی  در خصوص ابعاد 
و آثار تحریم های غیرقانونی و یکجانبه ایاالت متحده 
آمریکا که از تاریخ 8 می ۲۰18 بر جامعه بیماران 
خاص ایران تحمیل شده و منجر به آثار و نتایج 
بسیار ناگوار و تلخی در بیماران مزمن، ژنتیکی و 
نیازمند درمان مادام العمر از قبیل: مرگ با درد و رنج 
فراوان، نقص مادام العمر عضو به دلیل نبود دارو و 
تجهیزات پزشکی، ایجاد بیماری های مستمر، درد و 
رنج ناشی از نبود دارو و غیره گردیده اعالم می کنیم.

جناب آقای رئیس

ابتدا باید بر این نکته تأکید نماییم که؛ این درخواست 
هیچ پیام سیاسی در خود جای نداده و صرفاً اعالم 
وضعیت درد و رنج ناشی از تحریم های غیرقانونی 
و صدای بغض خانواده های دارای بیماران خاص 
است که در شرایط وخیم و با مرگ قریب الوقوع 
فرزندان و کودکان شان در فقدان دارو و تجهیزات 

پزشکی مناسب دست و پنجه نرم می کنند.
متحده  ایاالت  غیرقانونی  اقتصادی  تحریم های 
آمریکا قابلیت دسترسی به خدمات بهداشت و 
درمان، دارو و ملزومات پزشکی ما را از بین برده 
است. به طوری که ما در دوسال گذشته بارها و بارها 
از دولت ایران و حتی شرکت های سازنده دارو و یا 
شرکت های عرضه کننده دارو و تجهیزات پزشکی 
پیگیری متعدد برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی 
طیف وسیعی از بیماران خاص که اکثرا از کودکان و 
افراد نابالغ تشکیل شده اند را درخواست و پیگیری 
نموده ایم ولی به دلیل اعمال و اجرای تحریم های 
غیرقانونی آمریکا و مخصوصا موانع ایجاد شده از 
سوی آن کشور در خصوص تبادالت مالی، ورود 
دارو وتجهیزات پزشکی این بیماران میسر نیست 
و یا از طریق دیگر حداقل ها فراهم شده که بعضا 
داروها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز یا نایاب یا 

به شدت کاهش یافته است و به همین دلیل تعداد 
قابل توجهی از بیماران را از دست داده ایم، تعدادی 
دچار صدمات جدی جسمی شده اند و در مجموع 
قاطبه بیماران، صدمات جسمی روحی و روانی 
پیوسته و شدیدی را متحمل شده اند و همچنان 
نیز از این کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در رنج 

و مشقت شدید هستیم.
به دلیل وجود سیاستی سیستمی و سازمان یافته به 
نام تحریم های فلج کننده همه جانبه، تاکنون ده ها 
نفر از کودکان و بیماران تاالسمی و بیماران  ای بی 
 و... به دلیل فقدان دارو و تجهیزات پزشکی خاص 
خودشان از دست رفته اند. ما اعضای انجمن های 
حمایت کننده از بیماران خاص به آن عالیجناب 
اعالم می داریم، استمرار تحریم های غذا و داروی 
بیماران ایرانی یک جنایت سیستمی و سازمان یافته، 
در واقع حق حیات طیف وسیعی از کودکان، بیماران 
خاص و مادام العمر و ... را هدف قرار داده و این 
تحریم ها علیه بیماران و کودکان جامعه آماری این 
انجمن های غیر انتفاعی و خاص است که انتظار 
تدابیر الزم برای توقف چنین تحریمی های گسترده 
و ناعادالنه ای علیه یک جمعیت انسانی و بزرگ را 

از آن دبیر کل محترم داریم.
لذا باتوجه به مطالب فوق جمع امضا کنندگان ذیل 
از حضرتعالی خواهشمندیم؛ نسبت به استفاده از 
تمامی ظرفیت های موجود به منظور جلوگیری از 
تداوم تحریم های جنایتکارانه علیه بیماران مظلوم 
نهاد  انجمن های مردم  و بی دفاع تحت پوشش 
حمایت گر، اقدامات و تدابیر الزم را برای اجرای 
قواعد حقوق بشری و بشردوستانه در کشورهای 
عضو سازمان ملل اتخاذ نمائید و با اقدامات مقابله ای 
با چنین نقض های گسترده حقوق بشری، امیدی 
دوباره برای ادامه زندگی بدون درد و رنج برای این 
بیماران در ایران و البته کل جهان را میسر نمائید.

انجمن تاالسمی ایران، انجمن ام اس ایران، خانه  ای 
بی  ایران، انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران، 

انجمن اوتیسم، کانون هموفیلی ایران«

از تداوم تحریم های جنایتکارانه علیه 
بیماران ایران جلوگیری شود

از سوی وزیر بهداشت
مدیریت هماهنگی و نظارت بر 

قانون تعرفه گذاری به معاون حقوقی 
مجلس و امور استان ها محول شد

طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، مدیریت هماهنگی و 
نظارت بر قانون تعرفه گذاری، به معاون 
حقوقی مجلس و امور استان ها محول گردید.

 به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن این 
حکم به شرح زیر است: 

جناب آقای مهندس طاهر موهبتی
معاون محترم حقوقی، مجلس و امور استان ها

 با عنایت به منویات و تاکیدات مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( در سالروز والدت با 
سعادت حضرت زینب کبری)س( و روز 
پرستار مبنی بر اجرای قانون تعرفه گذاری 
فراهم  ضرورت  و  پرستاری  خدمات 
نمودن زمینه اجرای کامل قانون مذکور 
به مطلوب ترین شکل و با توجه به سوابق 
علمی و اجرایی، مدیریت هماهنگی و 
نظارت بر راهکارهای اجرایی قانون یاد 
شده به جناب عالی محول می شود تا با 
حوزه های  فعال  مشارکت  و  همکاری 
ذی ربط در این وزارت )شامل معاونت ها 
سالمت(  بیمه  شورای عالی  دبیرخانه  و 
سازمان های  و  پرستاری  نظام  سازمان 
بیمه ای اقدامات الزم را معمول داشته و 
اینجانب  به  مستمر  به طور  را  آن  نتیجه 

گزارش نمایید.
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام 
شایسته وظایف با رعایت قانون مداری، 
اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر 

و امید موفق و سرافراز باشید.
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معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت: 
آزموناستخدامیوزارتبهداشت۲۴بهمنبرگزارمیشود

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت 
گفت: »آزمون استخدامی وزارت بهداشت ۲۴ بهمن ماه 
برگزار می شود و کلیه مراحل آزمون طبق برنامه زمان بندی 

در حال انجام است.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، سید کامل تقوی نژاد با 
بیان این مطلب، اظهار داشت: »برای تصدی 38 هزار و 
953 پست در آزمون بهمن ماه، ۲19 هزار نفر ثبت نام کرده اند به عبارت دیگر از هر 5 نفر ثبت 
نام کننده، یک نفر استخدام می شود. در مشاغل درمانی که قرار است 19 هزار و ۲39 نفر استخدام 

شوند، 78 هزار نفر و 5۰۰ ثبت نام کرده اند.« معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت خاطرنشان کرد: »در  بخش فوریت های پزشکی 5 هزار و ۲۰۰ نفر استخدام می شوند که 
در این  بخش حدود 1۰ هزار نفر شرکت کرده اند. برای مشاغل بهداشتی که قرار است 11 هزار و 

۶5۶ نفر بکارگیری شوند، 8۴ هزار نفر شرکت کرده اند.«
تقوی نژاد یادآور شد: »۲۰۰ نفر در سازمان انتقال خون استخدام می شوند که در این  بخش یک 
هزار و ۲۰۰ نفر ثبت نام کرده اند. همچنین برای مشاغل عمومی که دو هزار و 978 نفر استخدام 

می شوند، نزدیک به ۴۶ هزار نفر نام نویسی کرده اند.«
 معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت افزود: »با مسئوالن سازمان سنجش 
تفاهم کردیم که نتایج این آزمون حداکثر یک ماه بعد از برگزاری آزمون، اعالم شود و پس از آن 
مراحل اداری در کوتاه ترین زمان ممکن انجام خواهد شد و به یاری خداوند در اولین ماه های سال 

آینده، حدود ۴۰ هزار نیروی تازه نفس در حوزه سالمت مشغول بکار می شوند.«

خبـر

رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت: 

رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
از  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
نظارت بیشتر و برخورد با دفاتر پیشخوان و 
کارگزاری های تامین اجتماعی در صورت 
رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی و فاصله 

گذاری فیزیکی خبر داد.
به گزارش سپید، احمد جنیدی در گفت وگو 
رعایت  عدم  از  گالیه ها  درباره  ایرنا  با 
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری در 
کارگزاری های  و  دولت  پیشخوان  دفاتر 

تامین اجتماعی بیان کرد: »از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا در کشور و اجرای فاصله گذاری، این اقدام در 
دفاتر پیشخوان دولت اجرایی شد، اما با اقداماتی که 
در سایر حوزه های اجرایی اتفاق افتاد، مردم مجبور 
شدند برای کارهای اداری در مقاطعی از زمان به 
این دفاتر مراجعه کنند. به طور مثال یک بار برای 
کد بورسی، یک بار برای تهیه سیم کارت و موارد 
دیگر این موضوع اتفاق افتاد و منجر به مراجعه بیشتر 

مردم به دفاتر پیشخوان و ازدحام شد.«
وی ادامه داد: »از همان زمان، هم اخطار و هم تذکر 
و هم پلمب دفاتر پیشخوان دولت انجام شد و حتی 
امروز نیز پلمب دفاتر پیشخوان اتفاق افتاده است. 
حتی پلمب بانک هایی که پروتکل های بهداشتی و 
فاصله گذاری را رعایت نمی کنند نیز انجام شده است.«

وی گفت: »بر اساس پروتکل های نظارت مصوب 
ستاد ملی مقابله با کرونا، سازمان هایی که متولی دفاتر 
پیشخوان هستند در مرحله اول باید بر روند اجرای 
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری نظارت داشته 
باشند و نظارت عالی با وزارت بهداشت و دانشگاه های 
علوم پزشکی است. یعنی اگر دفاتر پیشخوان زیر 
نظر وزارت ارتباطات باشند یا کارگزاری های تامین 
اجتماعی زیر نظر این سازمان باشند، به یکی از 
وزارتخانه ها مربوط می شوند و مجوز فعالیت را از 
آن وزارتخانه یا سازمان دریافت می کنند، در نتیجه 
ابتدا آن وزارتخانه یا سازمان باید گزارش هفتگی از 
نظارت را به دانشگاه های علوم پزشکی اعالم کند. 
برخی از وزارتخانه ها و سازمان ها این گزارش ها را 
ارائه نمی دهند.« جنیدی اظهار کرد: »نظارت بر این 

دفاتر و کارگزاری ها وجود دارد، اما مردم چاره 
دیگری جز مراجعه به این مراکز ندارند. به 
طور مثال اگر شخص بخواهد دفترچه بیمه 
یا شناسنامه یا خدماتی دریافت کند، مجبور 
است به این دفاتر یا کارگزاری ها مراجعه کند. 
قرار بود افراد به جای دفترچه بیمه از کد ملی 
استفاده کنند که هنوز این موضوع وجود دارد 
و افراد برای دریافت دفترچه مجبور به حضور 

در دفاتر پیشخوان یا کارگزاری ها هستند.«
وی افزود: »بر اساس برنامه ششم توسعه 
کشور بسیاری از خدمات باید الکترونیکی شود، 
اما هنوز این موضوع به طور کامل تحقق پیدا نکرده 
است و منجر به حضور افراد در دفاتر پیشخوان برای 

دریافت خدمات می شود.« 
رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: »اگر موردی از عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی در دفاتر پیشخوان دولت 
یا کارگزاری ها از طرف مردم به سامانه 19۰ وزارت 
بهداشت انجام شود، این گزارش به دانشگاه های 
علوم پزشکی منعکس و اقدام عملی انجام می شود.« 
وی ادامه داد: »حوزه بهداشت محیط می تواند دفاتر 
پیشخوان یا کارگزاری هایی که پروتکل های بهداشتی 
یا فاصله گذاری را رعایت نمی کنند به طور مستقل 

نیز پلمب کند.«

با دفاتر پیشخوان درصورت عدم رعایت 
پروتکل ها برخورد می شود

ستاد کرونا

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: 
انتشارمطالبمحرمانهستادکرونا

درفضایمجازیجایسوالدارد

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »مطالبی 
که در ستاد ملی کرونا مطرح می شود محرمانه 
است و انتشار این مطالب در فضای مجازی 

جای سوال دارد.«
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی با بیان اینکه 
صحبت هایش در مورد عدم رعایت  پروتکل ها در 
شهر قم صرفا هشدار درباره امکان افزایش شیوع 
بیماری کرونا بوده است، اظهار داشت: »وضعیت 
شیوع بیماری در همه شهرها بررسی می شود و 
ما نیز به عنوان متولی سالمت مردم درخصوص 
رعایت پروتکل ها هشدار می دهیم.« وی با بیان 
اینکه در ستاد ملی گزارش هایی در خصوص 
وضعیت شیوع کرونا در کشور ارائه می شود، 
اظهار داشت: »مطالبی که در ستاد ملی کرونا 
مطرح می شود محرمانه است و انتشار این 
مطالب در فضای مجازی جای سؤال دارد.« 
وی با بیان اینکه جلسات ستاد ملی کرونا به 
صورت محرمانه برگزار می شود و تنها بخشی 
از سخنان غیرمحرمانه مطرح شده توسط صدا 
و سیما پخش می شود تصریح کرد: »ما مسئول 
کمیته عالی نظارت هستیم و باید در ستاد ملی 
گزارش ارائه دهیم.« به گزارش فارس، وی در 
پاسخ به پرسشی درخصوص طرح شکایت از 
وی به دلیل اظهاراتش توضیح داد: »از شکایت 
مطرح شده در این خصوص اطالعی ندارم اما 
اگر دادگاهی تشکیل شود طبق قانون در دادگاه 

حاضر شده و به سواالت پاسخ خواهم داد.«

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری گفت: »اگر حمایت الزم از زیست 
فناوری انجام شود، وابستگی به واردات دارو از بین می رود، اما متاسفانه 
این اعتقاد که با استفاده از نوآوری واردات کنترل می شود، وجود 
ندارد.« به گزارش سپید، مصطفی قانعی در اولین کنفرانس و نمایشگاه 
بین المللی محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی و صنایع وابسته در هتل 
المپیک اظهار داشت: »اگر دستاوردی در حوزه دارویی داریم، ترکیبی 

از کار ملی بوده که نیروی انسانی اثرگذار در آن فعالیت داشته اند.«
وی ادامه داد: »در حوزه زیست فناوری باید با زبان اقتصاد آشنا 
باشیم تا به این حوزه توجه شود. راه حل این است که تا زمانی که 
مسئله بیوتکنولوژی، مسئله نخست مسئوالن نشود، این مشکل حل 

نمی شود و اقتصاد کالن به این سمت نمی آید.« قانعی اظهار داشت: 
»حوزه زیست فناوری باید به یک بلوغی برسد که کارهای بزرگ را 
انجام دهد. متاسفانه در حوزه غذا و امنیت غذا که وابسته به علم بیو 
است  واردکننده اول هستیم. در حوزه بیو فراخوان زدیم که در این 
حوزه شرکت ها حضور پیدا کنند. تا ۲ سال پیش از زیست فناوری 
دریا غافل بودیم و به این حوزه ورود کردیم و حاال ظرفیت های زیادی 
وجود دارد.« وی گفت: »در حوزه واکسن رازی و پاستور حمایت 
الزم را نداشته اند، اما در سه سال اخیر واکسن به  بخش دانش بنیان 
خصوصی سپرده شد که بسیار راه گشا بود. واکسن، پدافند غیر عامل 
و امنیت ملی است.« قانعی عنوان کرد: »اگر می خواهیم زیست فناوری 

مسئله نخست شود، باید در مسئله کالن کشور جا باز کند که تا کنون 
این اتفاق نیفتاده است. متاسفانه این اعتقاد وجود ندارد که با نوآوری 
و فناوری مسئله واردات کنترل شود در حالی که این موضوع باید به 
مسئله راهبردی تبدیل شود.« وی تصریح کرد: »در این خصوص در 
معاونت علمی، شتاب دهنده های زیست، تشکیل و صندوق حمایتی 
به مبلغ 9۰ میلیارد تومان ایجاد شد. اکنون شتاب دهنده و صندوق 
شتاب پذیر داریم و تنها این حوزه نیاز به مدیریت دارد.« قانعی عنوان 
کرد: »ایران این قدرت را دارد که زیست فناوری را به دیپلماسی تبدیل 
کند و از اهرم فشار کپی مولکول های دارویی برای پیشبرد دیپلماسی 
استفاده کند.« وی تاکید کرد: »کاهش واردات باید دغدغه وزرا شود. 
در این صورت توجه به نوآوری و فناوری افزایش پیدا می کند.« به 
گزارش ایرنا، قانعی تاکید کرد: »تنها حوزه ای که فاصله غنی و فقیر را 
کم می کند، عدالت اجتماعی را باال می برد و تراز کشور را در بین الملل 

افزایش می دهد، حوزه زیست فناوری است.«

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری: 

حمایتاززیستفناوریوابستگیبهوارداتداروراازبینمیبرد



آمار جهانی همه گیری کرونا خبـر

شمار مبتالیان از ۱۰۰ میلیون نفر گذشت
آمار جهانِی مبتالیان به کروناویروس تاکنون به ۱۰۰ میلیون و 
۲۸۶ هزار و ۷۷۲ نفر رسیده و مرگ دو میلیون و ۱۴۹ هزار و 

۵۰۷ نفر بر اثر ابتال به این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۷۲ میلیون و ۳۱۳ 

هزار و ۶۲۵ نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در ۲۱۹ 
کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری 

همچنان در دنیا قربانی می گیرد.
آمریکا تاکنون با بیش از ۲۵.۸ میلیون مبتال و بیش از ۴۳۱ هزار 
بیماری  با  قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر 

کووید-۱۹ قرار دارد.
هند نیز با آمار بیش از ۱۰.۶ میلیون مبتال پس از آمریکا در رتبه 
دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتالیان به کووید-۱۹ در برزیل هم 

از ۸.۸ میلیون نفر فراتر رفته است.
همچنین در حال حاضر چهار کشور ایاالت متحده، برزیل، هند 

و مکزیک رکورددارِ شمار قربانیان این بیماری در دنیا هستند.
نفر  هزار   ۹۸ از  نیز  انگلیس  در  کووید۱۹  جان باختگان  تعداد 
عبور کرده و این کشور تاکنون بیشترین قربانیان کرونا را در بین 
کشورهای اروپایی داشته است. به عالوه هم اکنون تعداد قربانیان 
کرونا در ایتالیا نیز از ۸۵ هزار نفر عبور کرده و در میان کشورهای 

اروپایی در رتبه دوم این جدول قرار دارد.
همچنین فرانسه بیش از ۷۳ هزار، روسیه بیش از ۶۹ هزار و ایران 
نیز بیش از ۵۷ هزار فوتی بر اثر ابتال به بیماری کووید-۱۹ را 
گزارش داده اند. پس از این کشورها، اسپانیا با بیش از ۵۶ هزار، 
آلمان با بیش از ۵۳ هزار، کلمبیا با بیش از ۵۱ هزار، آرژانتین با 
بیش از ۴۷ هزار و آفریقای جنوبی با بیش از ۴۱ هزار جان باخته 
دیگر کشورهایی هستند که تاکنون آمار باالی مرگ  و میر ناشی 

از کووید ۱۹ را ثبت کرده اند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، شمار مبتالیان و قربانیان 
این بیماری در ۱۰ کشوری که طبق گزارش های رسمی باالترین 
به  ترتیب  به  سه شنبه  روز  صبح  تا  داشته اند  تاکنون  را  آمارها 

شرح زیر است:

۱. آمریکا: ۲۵ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۵۹۷ مبتال، ۴۳۱ هزار و 
۳۹۲ قربانی

۲. هند: ۱۰ میلیون و ۶۷۷ هزار و ۷۱۰ مبتال، ۱۵۳ هزار و ۶۲۴ قربانی
۳. برزیل: هشت میلیون و ۸۷۲ هزار و ۹۶۴ مبتال، ۲۱۷ هزار 

و ۷۱۲ قربانی
۴. روسیه: سه میلیون و ۷۳۸ هزار و ۶۹۰ مبتال، ۶۹ هزار و ۹۱۸ قربانی
مبتال، ۹۸ هزار و  میلیون و ۶۶۹ هزار و ۶۵۸  انگلیس: سه   .۵

۵۳۱ قربانی
۶. فرانسه: سه میلیون و ۵۷ هزار و ۸۵۷ مبتال، ۷۳ هزار و ۴۹۴ قربانی
۷.اسپانیا: دو میلیون و ۶۹۷ هزار و ۲۹۴ مبتال، ۵۶ هزار و ۲۰۸ قربانی

۸. ایتالیا: دو میلیون و ۴۷۵ هزار و ۳۷۲ مبتال، ۸۵ هزار و ۸۸۱ قربانی
۹. ترکیه: دو میلیون و ۴۳۵ هزار و ۲۴۷ مبتال، ۲۵ هزار و ۲۱۰ قربانی
۱۰. آلمان: دو میلیون و ۱۵۴ هزار و ۶۵۶ مبتال، ۵۳ هزار و ۴۰۲ قربانی

براساس آمار فوق در حال حاضر ۱۸ کشور اول این جدول، 
همگی از رقم یک میلیون ابتال عبور کرده اند و پس از ایاالت 
متحده، هند و برزیل - که سه کشور رکورددار شمار مبتالیان 
اسپانیا،  فرانسه،  انگلیس،  دنیا هستند - کشورهای روسیه،  در 
ایتالیا، ترکیه، آلمان، کلمبیا، آرژانتین، مکزیک، لهستان، آفریقای 
جنوبی، ایران، اوکراین و پرو نیز بیش از یک میلیون مبتال را 

ثبت کرده اند.ایسنا

رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا با بیان این  که در فاز دوم 
اجرای طرح شهید سلیمانی درصدد رسیدن به صفر مورد مرگ 
هستیم، گفت: »اجرای این طرح به همراه محدودیت  ها باعث 
شد بیش از ۱۵ استان  ، در یک بازه زمانی یک تا ۱۵ روزه، هیچ 

مرگ  ومیری ثبت نکنند.«
به گزارش سپید، حمید سوری با بیان این  که طرح شهید سلیمانی 
با هدف قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا از اوایل آذر ماه سال 

جاری شروع شد، اظهار کرد: »در ابتدا فرض بر این بود که با 
اجرای این طرح به همراه اعمال محدودیت، شاهد کاهش ۳۰ 
درصدی مرگ و میرها باشیم اما خوشبختانه روند کاهشی اپیدمی 
بسیار دلپذیرتر بود و اگرچه حتی یک مورد مرگ نیز برای ما 
بسیار تلخ و ناراحت  کننده است اما متوسط مرگ  ومیرهای روزانه 
حدود ۸۳ درصد تا ابتدای بهمن کاهش یافت و میانگین مرگ 
روزانه در کشور ما با اجرای این طرح از ۴۷۱ نفر در آذر ماه به 

۸۷ مورد در اوایل بهمن رسیده است.«
وی با بیان این  که در فاز دوم اجرای طرح شهید سلیمانی درصدد 
»امیدواریم  به صفر مورد مرگ هستیم، تصریح کرد:  رسیدن 
بتوانیم مرگ  ومیر ناشی از بیماری کرونا را به صفر برسانیم البته 
باید به این نکته نیز توجه داشت که دستیابی به این آمار نیازمند 
بیماری  همکاری مردم، همراهی سازمان  ها، مدیریت صحیح 
کرونا و اجرای مناسب طرح و شکیبایی سازمان  ها و افراد برای 
بازگشت به شرایط عادی بیماری است زیرا ما هنوز به مرحله 

کنترل کامل اپیدمی کرونا نرسیده  ایم.«
سوری افزود: »در حال حاضر تعداد شهرهای قرمز به صفر رسیده 

است، همچنین اجرای این طرح به همراه محدودیت  ها باعث 
شد بیش از ۱۵ استان  ، در یک بازه زمانی یک تا ۱۵ روزه، هیچ 

مرگ  ومیری ثبت نکنند.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: »این دستاوردهای 
ایران در حالی است که در منطقه مدیترانه شرقی به جز ایران، در 
کشورهای دیگر تنها ۱۳ درصد کاهش موارد کرونا را داشته  ایم؛ 
در اروپا نیز در کشورهایی مانند انگلیس، اسپانیا، آلمان و ایتالیا 
ایران، مرگ ناشی از کرونا به ثبت رسیده  متأسفانه ۱۱ برابر 
است؛ در جهان حدود ۳۰ درصد افزایش مرگ  ومیر ناشی از 
بیماری کرونا رخ داده است در حالی که آمار مرگ در ایران 

روند کاهشی داشته است.«
به گزارش تسنیم، رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا با بیان 
این  که با اجرای طرح شهید سلیمانی بیش از ۲۵ میلیون نفر در 
ایران مورد غربالگری قرار گرفته  اند، تصریح کرد: »تیم  های حمایتی، 
بسیج و نیروهای مردمی به افراد خدمات مراقبتی و حمایتی ارائه 
کرده  اند و همه این  ها باعث شده که ما اآلن وضعیت بهتری در 

زمینه اشغال تخت  های بیمارستانی بر اثر کرونا داشته باشیم.«

رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا عنوان کرد

اجرای فاز دوم طرح شهید سلیمانی با هدف به صفر رساندن مرگ ومیر

شماره 8۱۸۵۷ ۸ بهمن ۱۳۹۹



روایت رئیس سازمان اورژانس از روزهای نخست ورود کرونا به کشور
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رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: »هیچ دستگاهی 
برای انتقال دانشجویان ایرانی در ووهان به کشور با 

ما همکاری نکرد.«
به گزارش سپید، پیرحسین کولیوند در دوازدهمین 
همایش ملی فرماندهی و کنترل که در سالن آمفی 
تئاتر دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد، اظهار 
داشت: »یکی از دالیل موفقیت وزارت بهداشت در 
بحران های گذشته، وجود اطالعات منسجم بود و ای 
کاش می شد که اطالعات سایر دستگاه ها به اشتراک 

گذاشته می شد.«
وی افزود: »خیلی وقت ها تنگ نظری ها و یا بی آگاهی ها 
باعث می شود که نتوانیم برخی اطالعات را با همدیگر 
به اشتراک بگذاریم و خدماتی که ارائه می شود، شایسته 
مردم یا دستگاه هایی که خدمت رسانی می کنند، نیست. 
با اطالعاتی که در سیالب های سال گذشته داشتیم، 
توانستیم هم خوب مدیریت کنیم و فرماندهی میدان 
را به صورت دقیق داشته باشیم و از عوارض بعدی 
سیالب ها یعنی بیماری های واگیر، پیشگیری کنیم.«
رییس سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: »در 
حوادث مختلف در کشور مانند حادثه پالسکو، ریزش 
معدن یورت گلستان و زلزله کرمانشاه، عملکرد وزارت 
بهداشت قابل قبول بوده است. پس از زلزله کرمانشاه، 
7 اقدام را به عنوان اقداماتی که در خدمت رسانی در 
جهان، برترین بودیم و رکورد ثبت کردیم به سازمان 
جهانی بهداشت اعالم و عنوان کردم اگر کشوری این 
اقدامات را انجام داده بگویید تا ما دومین کشور بشویم.«
شاهد  کرمانشاه  زلزله  »در  کرد:  تصریح  کولیوند 
دستگاه ها  اندیشی همه  هم  و  همکاری، همدلی 
بودیم. هر 5 دقیقه یک پرواز بالگرد برای انتقال 
مصدومان داشتیم. 7 هزار و 350 مصدوم در کمتر 
از 20 ساعت به بیمارستانهای کرمانشاه، همدان، خرم 
آباد، تهران، کرج و اصفهان اعزام شدند و بیش از 
100 عضو پیوند شد که همه آن ها موفقیت آمیز بود.«
 وی گفت: »در دی ماه سال گذشته همه ما وضعیت 
بیماری کرونا در ووهان چین را رصد می کردیم که 
واگیری و مرگ زایی باالیی دارد و کسی شناختی از 
این بیماری نداشت و با عدم آگاهی از یک بیماری 
جدید روبرو بودیم و از نخستین روزهای پیدایش 
این بیماری، در وزارت بهداشت جلساتی تشکیل و 
کمیته های مختلف و مسئوالن آن، مشخص شد و 
همان روزها بارها اعالم شد که ورود این ویروس 

منحوس به کشور، اجتناب ناپذیر است.«
رییس سازمان اورژانس کشور یادآور شد: »سیستم 
بهداشتی و درمانی کشور، سال گذشته قبل از ورود 
ویروس به کشور، مرتب رصد می کرد و در اورژانس 
نیز وضعیت بیماری در دنیا را پیگیری می کردیم. در 
بهمن ماه سال گذشته تعدادی از دانشجویان ایرانی 
که در چین بودند را به دلیل حکومت نظامی اعالم 

شده در چین، به ایران بازگرداندیم.«
کولیوند خاطرنشان کرد: »وقتی تصمیم به انتقال 
دانشجویان ایرانی در ووهان به کشور گرفتیم، هیچ 
دستگاهی با ما همکاری نکرد و تک و تنها بودیم. 
حتی هتل که می خواستیم برای آن ها اجاره کنیم، تا 
5 برابر قیمت هم پیشنهاد کردیم اما هیچ کسی به ما 

کمک نکرد و حتی برخی از مسئولین شهریار، هتل دار 
را تهدید کردند که اگر دانشجویان را در این هتل اقامت 
دهید، یعنی می خواهید کرونا را به شهریار بیاورید و 
هتل دار هم پشیمان شد که در نهایت، دادستان به ما 

کمک کرد که از آن محل استفاده کنیم.«
وی یادآور شد: »وقتی دانشجویان را به ایران آوردیم، 
هتل دار و عوامل هتل رفتند و اصال نماندند. در آن 
شرایط از یکی از همکاران که در سفرهای حج به 
ما کمک می کرد خواستیم که هتل دار شود و 24 نفر 
از نیروهای اورژانس، به عنوان عوامل هتل کارهای 
هتل داری، بهداشت و درمان را انجام دادند و خوشبختانه 
همه دانشجویان گواهی سالمت خودشان را گرفتند 

و هیچ کدام هم آلوده نبودند.«
 رییس سازمان اورژانس کشور گفت: »وقتی کرونا 
در قم پیدا شد، اولین نفری بودم که از سوی وزارت 
بهداشت به قم سفر کردم. دو بیمارستان را به عنوان 
محل اصلی ارجاع بیماران انتخاب کردیم. پروتکل های 
درمانی از قبل از ورود کرونا به کشور آماده شده بود 
و مرتب تیم های تخصصی و کارشناسی تا امروز این 
پروتکل ها را به روز کرده اند و االن تجارب خیلی 

خوبی از مقابله با کرونا کسب کرده ایم.«
کولیوند اظهار داشت: »زمانی که کرونا وارد شد، افرادی 
که بویی از رنگ و هنر جبهه، جنگ و شهادت و 
ایثارگری داشتند، برای مقابله با کرونا پای کار بودند 
اما برخی ها عقب نشینی کردند. مردم می ترسیدند و 
حتی افرادی که آگاهی داشتند هم می ترسیدند. از 
همراهان بیماران می خواستیم که بیمارستان را ترک 
کنند اما به جای همراهی به ما فحش می دادند و 
اهانت می کردند اما اصال دلخور و ناراحت نشدیم.«
وی یادآور شد: »تیم های عملیات ویژه در اورژانس 
از بعد از زلزله کرمانشاه تشکیل شد و سال گذشته 
در اجالس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی 
برای آموزش تیم های اورژانس در کشورهای عضو 
این منطقه از سازمان جهانی بهداشت انتخاب شدند. 
این تیم ها برای مقابله با حوادثی مانند بیولوژیک، 
و  آماده شدند  کرونا  نیز  و  میکروبی  و  شیمیایی 
آمبوالنس های خاصی را برای آنها انتخاب کردیم تا 

ادامه ماموریت های فوریت های پزشکی و رسیدگی 
به بیماران سکته های قلبی، مغزی و حوادث ترافیکی 

و غیرترافیکی مخدوش نشود.«
رییس سازمان اورژانس کشور تاکید کرد: »وقتی کرونا 
وارد کشور شد نمی توانستیم در مدت خیلی کوتاه، 
نیروهای جدید را بکار بگیریم و به آن ها آموزش 
دهیم بلکه در آن شرایط مجبور شدیم ساعت کاری 
نیروهای اورژانس را بیشتر کنیم و استراحت آن ها 
کمتر می شد بگونه ای که ساعت کاری آن ها از 24-48 
ساعت به 12-24 ساعت تبدیل شد یعنی 24 ساعت 
کار و 12 ساعت استراحت می کردند و ظرفیت منابع 
انسانی ما چند برابر شد. در چندسال گذشته تعداد 
آمبوالنس های کشور از دو هزار و 400 دستگاه به 
5 هزار و 700 دستگاه رسیده بود که 10 درصد 
از آمبوالنس ها برای حوادث شیمیایی، میکروبی، 
تروریستی و انفجاری اختصاص یافته بود که در 

این شرایط برای کرونا در نظر گرفته شد.«
کولیوند تاکید کرد: »یکی از ویژگی های اقدامات 
وزارت بهداشت در مقابله با کرونا، شکل گیری 
فرماندهی منسجم بود. وقتی ورود کرونا به کشور 
اعالم شد، قرارگاه وزارت بهداشت به فرماندهی 
دکتر نمکی، وزیر بهداشت تشکیل شد و کمیته های 
مختلف از جمله بهداشت، درمان، آموزش و اطالع 

رسانی و پشتیبانی در آن شکل گرفت.«
وی خاطرنشان کرد: »ماسک که امروز به سادگی در 
دسترس همه قرار دارد، در سال گذشته در همین 
روزها وقتی می خواستیم از کشورهای مختلف به 
ایران وارد کنیم، جلوی آن را می گرفتند و حتی یک 
محموله کیت تشخیصی از سازمان جهانی بهداشت 
برای ایران اختصاص داده شده بود که اجازه ندادند 
به کشور وارد شود. همکاران وزارت دفاع برای تولید 
ماسک N95 و لباس های محافظتی اقدام کردند و 
شبانه روزی تولید می کردند تا زودتر به دست نیروهای 
بیمارستانی برسانیم. قاچاقچی ها هم هر آنچه ماسک 
در بازار بود را جمع آوری کرده بودند که در این زمینه 
نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران به ما کمک 
زیادی کردند و خوشحالیم که امروز ماسک سه الیه 

با قیمت پایین در دسترس مردم است در حالیکه 
قیمت آن به چند برابر رسیده بود و کمیاب هم بود.«
رییس سازمان اورژانس کشور گفت: »در مدیریت 
کرونا و همراهی مردم برای تعطیلی مدارس، دانشگاه ها 
و مراکز فرهنگی و هنری و مذهبی تصمیم گیری شد 
و از همه مهم تر نگاه مقام معظم رهبری به رعایت 
پروتکل ها بود که به عنوان الگوی جهانی مطرح بوده و 
هستند. اولین سخنرانی های رهبر معظم انقالب حاوی 
نگاه های کامال تخصصی، عملیاتی و دوراندیشی 
و آینده نگری بود و خودشان اولین نفری بودند و 
هستند که پروتکل ها را عایت می کنند و معتقدند که 
هرچه دستگاه تخصصی اعالم کرد باید رعایت شود.«
کولیوند با اشاره به اجرای طرح شهید سلیمانی در 
قالب گام چهارم بسیج ملی مبارزه با کرونا در کشور 
افزود: »در این طرح هدف گذاری کرده بودیم که مرگ 
و میر بیماران 10 درصد و تعداد بیماران بستری 30 
درصد کاهش پیدا کند و در این شرایط تحریمی، 
توانمندی های خودمان باالتر رفت و بر راهبردهایی که 
تعریف شد، باید بیماران را در مراحل اولیه شناسایی 
می کردیم و سه تیم حمایت، نظارت و مراقبت تشکیل 
شد و خوشبختانه امروز شاهدیم که مرگ و میر بیماران 
به طور چشمگیری و فراتر از حد انتظار کاهش یافته 
است. این طرح در دنیا بی نظیر است و می توان به 
عنوان یک الگوی موفق در دنیا آن را مطرح کرد. 
اما در آلمان با آن همه امکانات و منابع و تجهیزات، 
روزانه یک هزار و 200 نفر از بیماران از بین می روند 
تنها تفاوت ما با آنها وجود یک فرماندهی منسجم و 

نیروی انسانی متعهد و متدین است.«
وی تاکید کرد: »در طرح شهید سلیمانی، 140 هزار 
تخت هتل، مهمانسرا و خوابگاه های شیک و مجهز در 
کشور آماده شده و رقم های آن برای حوزه سالمت، 
بسیار ناچیز است، به عنوان نمونه هتل الله تهران 
آمادگی دارد که تخت های خود را به ازای هر شب 
70 هزار تومان در اختیار حوزه سالمت قرار دهد و 

همه به میدان آمده و کمک می کنند.«
کرد:  خاطرنشان  کشور  اورژانس  سازمان  رییس 
ابالغی  ویژه سیاست های  به  باالدستی  اسناد  »در 
مقام معظم رهبری در خصوص مدیریت بحران، 
بر تقویت آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی در بین 
مسئوالن و مردم تاکید شده است و از همه مهم تر 
تقویت پژوهش و اقدامات در زمینه کاهش، کنترل 
و مدیریت بحران در این سیاست ها ذکر شده است و 
برای مدیریت بحران باید از همه ظرفیت های دولتی 

و غیردولتی استفاده کنیم.«
به گزارش فارس، وی افزود: »در بحران هایی که 
رخ می دهد اگر اهتمام، همدلی و همکاری نباشد، 
قطعاً توفیقات خاصی حاصل نمی شود. فرماندهی و 
کنترل، چند گام باالتر از مدیریت است و در عملیات 
خودش را نشان می دهد. حوادث مختلفی از جمله 
دفاع مقدس و حوادث طبیعی و غیرطبیعی را در 
کشور تجربه کرده ایم و وقتی حادثه ای رخ داده، 
شروع به برنامه ریزی و اقدام کرده ایم و بیشتر در مرحله 
پاسخگویی بوده ایم و در مرحله پیشگیری کمتر در 

کشور کار شده که یکی از اشکاالت اصلی است.«

هیچ دستگاهی برای انتقال دانشجویان ایرانی 
از ووهان با ما همکاری نکرد



چالشهایاجراینسخهالکترونیکدرمطبها

  امین جاللوند
با وجود تمام چالش هایی که در مسیر نهادینه 
شدن نسخه الکترونیک وجود دارد، این برنامه 
است.  بلوغ  حال  در  سالمت  نظام  راهبردی 
مدیرعامل  ناصحی،  مهدی  محمد  که  آنطور 
نیز خبر داده بود، حاال  بیمه سالمت  سازمان 
80 درصد مطب ها از نسخه الکترونیک استفاده 
می کنند. این اتفاق را می توان یک جهش بزرگ 
در توسعه نسخه الکترونیک به حساب آورد.

از  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل  همچنین 
اجرای طرح نسخه الکترونیک در بیش از 8۳ 
آزمایشگاه ها،  درصد   ۹0 داروخانه ها،  درصد 
۹۲ درصد مراکز تصویربرداری و ۹۷ درصد 
مراکز پزشکی هسته ای خبر داده و تاکید کرده 
است: »هم اکنون مطالبات نسخ الکترونیک تولید 
شده، تا قبل از دهم هر ماه پرداخت می شود. 
همچنین ارائه مشوق های دیگر مبتنی بر تعداد 
نسخ الکترونیک ثبت شده به مراجع باالدستی 

اعالم شده و به زودی اعمال می شود.«
بر اساس آمارهایی که سازمان بیمه سالمت 
الکترونیک  نسخه  برنامه  است،  کرده  ارائه 
هزار   ۲۴ و  شهرستان   ۴0۹ استان،   ۳۱ در 
و  داروخانه  مطب،  شامل  مرکز   ۶88 و 
است.  شده  مستقر  مستقل  پاراکلینیک  مراکز 
مستقل  مرکز  هزار   ۲8 حدود  مجموع  از 
 8۳ مطب ها،  درصد   80 از  بیش  سرپایی، 
هزار  هشت  تعداد  با  داروخانه ها  درصد 
با  آزمایشگاه ها  درصد   ۹0 مورد،   ۳0۶ و 
مراکز  ۹۲ درصد  مورد،   8۹۶ تعداد هزار و 
تصویربرداری با تعداد هزار و ۵0۹ مورد و 
تعداد  با  هسته ای  پزشکی  مراکز  درصد   ۹۷
۹0درصد  حدود  میانگین  بطور  و  مورد   ۹۲
نسخه  برنامه  در  خصوصی  سرپایی  مراکز 

شده اند. فعال  الکترونیک 
همچنین مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات 
سالمت سازمان بیمه سالمت هم تاکید کرد: 
دفترچه های  حذف  و  الکترونیک  »نسخه 
پیدا  استقرار   ۱۴00 شهریور  تا  کاغذی 
سرپایی  مراکز  سایر  این  بر  عالوه  می کند. 
بخش  فیزیوتراپی،  مراکز  درمانگاه،  از  اعم 
استان ها،  بیشتر  در  بیمارستان ها  سرپایی 
طرح نسخه الکترونیک را پیاده سازی کردند. 
دولتی  بخش  در  الکترونیک  نسخه  استقرار 
نیز در دستور  و حذف دفترچه های کاغذی 

کار قرار دارد.«
او در خصوص آخرین وضعیت نسخه نویسی 
الکترونیکی در کشور نیز یادآور شد: »هم اکنون 
کشور  استان های  همه  در  الکترونیک  نسخه 
پزشکان  طرح  این  در  است.  شده  مستقر 
می کنند  الکترونیک  نسخه نویسی  به  اقدام 
و ارائه خدمات تجویز شده در داروخانه و 
رهگیری  کد  یک  ارائه  با  پاراکلینیک  مراکز 
نیز  مواردی  در  همچنین  است.  امکان پذیر 

نسخه  ثبت  فرآیند  از  استفاده  با  پزشک  که 
کاغذی به ثبت الکترونیک نسخه اقدام کند، 
در این فرایند همه قوانین رسیدگی در نسخه 
الکترونیک به صورت برخط کنترل می شود و 
امکان محاسبه پرداخت از جیب بیمار وجود 

داشت.« خواهد 
تامین  بیمه  سالمت،  بیمه  سازمان  بر  عالوه 
توسعه  برای  جدی  گام های  نیز  اجتماعی 

است. برداشته  الکترونیک  نسخه نویسی 
غیرمستقیم  درمان  مدیرکل  غفاری،  شهرام 
به  اشاره  با  هم  اجتماعی  تامین  سازمان 

برای  اجتماعی  تامین  پیشرفت های  آخرین 
می کند:  تاکید  الکترونیک،  نسخه  اجرای 
در   ۹۴ سال  از  الکترونیکی  »نسخه نویسی 
حال  در  شد.  آغاز  اجتماعی  تامین  سازمان 
حاضر در تمامی مراکز درمانی این سازمان، 
نسخه الکترونیکی صادر می شود و بیمه شده 
برای دریافت خدمات نیاز به دفترچه ندارد. 
بیمار صرفا با ارائه کدملی پذیرش می شود و 

می کند.« دریافت  را  درمانی  خدمات 
نسخه نویسی  »اجرای  می شود:  یادآور  او 
شامل  قرارداد  طرف  مراکز  در  الکترونیک 
در  سرپایی  مراکز  و  بیمارستان ها  مطب، 
در  است.  متفاوتی  شرایط  در  استان ها 
کهگیلویه  و  کردستان  اردبیل،  استان های 
نسخه  مطب ها  صددرصد  بویراحمد،  و 

می کنند.« تولید  الکترونیکی 
نسخ  صددرصدی  تولید  اینکه  بیان  با  او 
همکاری  به  نیاز  مطب ها  در  الکترونیکی 
دارد،  فنی  زیرساخت های  و  پزشکان  جامعه 
اظهار می کند: »تمامی مطب ها به سیستم تولید 
نسخ الکترونیکی متصل شده اند، اما ۴0 تا ۵0 
تولید می کنند  آنها نسخ را غیرکاغذی  درصد 
که امیدواریم با رفع مشکالت، تمامی جامعه 
پزشکان در این زمینه همکاری کنند. همچنین باید 
در نظر داشت که این طرح مزیت های فراوانی 
برای نظام سالمت و بیمه ها دارد. اجرای آن از 
تکرار تجویز دارو جلوگیری می کند و موجب 

استفاده بهینه از منابع و ارتقای خدمات می شود.«

راهکارهای توسعه سریع تر نسخه الکترونیک 
اگرچه سرعت اجرای نسخه الکترونیک با شتاب 
بیشتری در حال گسترش است، با این وجود 
همچنان موانع پرشماری در مسیر اجرای نسخه 

الکترونیک وجود دارد.
محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
کشور نیز با اشاره به این که بحث های الزام آور 
پاسخگو نبوده و باید مشوق های الزم برای اجرای 
نسخه الکترونیک در نظرگرفته شود، تاکید کرد: 
»اجرای نسخه نویسی الکترونیک یک کار اساسی 
و مهم بوده که باید بصورت تدریجی انجام شود. 
جهت گیری دنیا و کشورهای پیشرفته به سمت 
نسخه نویسی الکترونیک است و ما نیز باید با رفع 
موانع سخت افزاری و نرم افزاری بسترهای الزم 
را برای این کار فراهم نماییم تا بصورت تدریجی 

قادر به عملیاتی نمودن این طرح باشیم.«
ظفرقندی خاطرنشان کرد: »اجرای نسخه نویسی 
الکترونیک گامی در جهت کاهش هزینه ها است، اما 
باید بصورت تدریجی انجام شود. باید فرهنگسازی، 
آموزش، اقناع و مشوق های معنادار برای اجرای 
این طرح مهم در نظر گرفته شود و بحث های 
الزام آور پاسخگو نخواهد بود. مشوق های معنادار، 
همکاران جامعه پزشکی را به سمت استفاده از 

نسخه نویسی الکترونیک هدایت می کند.«
ادامه در صفحه 11 

یک گام تا نهادینه شدن نسخه الکترونیک
کارشناسانسالمتازپیششرطهاوموانعحذفدفترچههایکاغذیتاشهریور1400میگویند

ناصحی: طرح نسخه الکترونیک 
در بیش از ۸۰ درصد مطب ها، 

۸۳ درصد داروخانه ها، ۹۰ درصد 
آزمایشگاه ها، ۹۲ درصد مراکز 

تصویربرداری و ۹۷ درصد مراکز 
پزشکی هسته ای اجرا می شود. 

هم اکنون مطالبات نسخ الکترونیک 
تولید شده، تا قبل از دهم هر ماه 

پرداخت می شود. همچنین ارائه 
مشوق های دیگر مبتنی بر تعداد 

نسخ الکترونیک ثبت شده به 
مراجع باالدستی اعالم شده و به 

زودی اعمال می شود

شماره 10۱8۵۷ 8 بهمن ۱۳۹۹



 ادامه از صفحه 10
کارشناس  زاده،  شیخی  غالمرضا  همچنین 
به  سپید  با  گفتگو  در  نیز  سالمت  اقتصاد 
الکترونیک  نسخه  سریع تر  اجرای  راه های 
»بسیاری  می گوید:  و  می پردازد  ایران  در 
سیستم  با  خصوصی  و  دولتی  مراکز  از 
نسخه نویسی سنتی عادت کرده اند. حتی برای 
بسیاری از مراجعان نیز اجرای نسخه نویسی 
از  بسیاری  هم  است.  بی معنی  الکترونیک، 
دهندگان  ارائه  از  بسیاری  هم  و  مراجعان 
شکل  به  نسخه نویسی  با  درمانی  خدمات 
سنتی، بیشتر ارتباط برقرار می کنند. بنابراین 
برای شتاب بخشیدن به اجرای نسخه نویسی 
برای  را  مشوق هایی  می توان  الکترونیک 
و  دولتی  بخش های  در  طرح  این  مجریان 
خصوصی در نظر گرفت. مثال می توان برای 
تخصیص اعتبارات به مراکز دولتی، اجرای 
یک  عنوان  به  را  الکترونیک  نسخه نویسی 
مراکز  صورت،  این  در  کرد.  تعریف  امتیاز 
دولتی تالش خواهند کرد که سریع تر به سمت 

کنند.« حرکت  الکترونیک  نسخه نویسی 
است  این  دیگر  مهم  »نکته  می کند:  تاکید  او 
بخش  بین  منطقی  توازنی  حتما  باید  ما  که 
دولتی و بخش خصوصی ایجاد کنیم و در این 
مسیر گام برداریم که نسخه نویسی الکترونیک 
در هر دو بخش دولتی و خصوصی به طور 
همزمان توسعه یابد. اینکه مثال نسخه نویسی 
الکترونیک در بخش خصوصی پیشرفت کند، 
نمی تواند  بزنیم،  درجا  دولتی  بخش  در  اما 
نسخه نویسی  اجرای  برای  متوازن  توسعه ای 
الکترونیک ایجاد کند. اگر این موازنه برقرار 
در  سردرگمی  و  بی نظمی  نوعی  با  نشود، 
مواجه  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  ارائه 

شد.« خواهیم 
دوران  »در  می کند:  خاطرنشان  زاده  شیخی 
کرونا با افزایش چشمگیر هزینه های درمانی 
الکترونیک  نسخه  اجرای  هستیم.  مواجه 
هزینه ها  مدیریت  در  زیادی  تاثیر  می تواند 
داشته باشد و موجب شود که کنترل بیشتری 
روی نسخه های تجویز شده داشته باشیم. در 
بین بخشی  همکاری  که  است  نیاز  مسیر  این 
با  مرتبط  و همه بخش های  یابد  افزایش  نیز 
یکدیگر  با  الکترونیک  نسخه نویسی  اجرای 
جامعه  بین  بیشتر  هماهنگی  باشند.  هماهنگ 
پزشکی و جامعه داروسازی می تواند موجب 
الکترونیک  نسخه نویسی  اجرای  در  شتاب 
شود. تولیت نظام سالمت هم باید به عنوان 

ناظر و راهبر در مسیری گام بردارد که این 
کند.« مدیریت  را  هماهنگی ها 

برای  ضرورت سرمایه گذاری جدی 
الکترونیک نسخه  توسعه 

که  است  اینگونه  روال  دنیا،  جای  همه  »در 
پرونده الکترونیک سالمت، یک روزه یا یک 
ساله جواب نمی دهد. فرآیند نسخه الکترونیک 
در دنیا، اغلب حدود 10 سال زمان برده است.«
جهانگیری،  محمد  گفته های  از  بخشی  اینها 
پزشکی  نظام  سازمان  نظارت  و  فنی  معاون 
از  بخشی  به  سپید  با  گفتگو  در  که  است 
نسخه  اجرای  در حوزه  دستاوردهای کشور 

این  »در  می گوید:  او  می پردازد.  الکترونیک 
حوزه ما پیشرفت های زیادی داشته ایم. نسخه 
الکترونیک در ایران، رشد قابل توجهی داشته 
از  بیش  که  می کنیم  بینی  پیش  امسال  است. 
50 درصد فرآیند نسخه الکترونیک در ایران، 
پنج  تا  بازه سه  بتوان در یک  تا  محقق شود 
البته  کنیم.  تکمیل  را  فرآیند  این  کل  ساله، 
ذکر این نکته ضروری است که بحث نسخه 
الکترونیک در هیچ کدام از نقاط دنیا به طور 
یک  کار  این  است.  نشده  محقق  صددرصد 
فرآیند کامال تدریجی است. این کار به صرف 
نسخه  مختلف  ابعاد  تا  دارد  نیاز  کافی  زمان 

ایران محقق کرد.« الکترونیک را در 

جهانگیری یادآور می شود: »همچنین یکی از 
بحث های مهم در نسخه الکترونیک که مردم و 
جامعه پزشکی باید به آن توجه کنند این است 
که این کار صرفا از طریق یک سامانه، انجام 
سرمایه گذاری  به  نیاز  کار  این  نیست.  پذیر 
از  باید  نیز  گذاری  سرمایه  این  دارد.  جدی 
الکترونیک، انجام  سوی تمام ذینفعان نسخه 
شود. بنابراین نباید فکر کنیم که این کار فقط 
نهاد خاص  یا یک  دولت  در حیطه وظایف 
است. در این راستا یکی از اقداماتی که مدنظر 
داریم و مصوب شده این است که می خواهیم 
به مطب ها گواهی مطب دیجیتال ارائه شود. 
نسخه  مبانی  با  باید  مطب  صورت  هر  در 
الکترونیک  درمانی  فرآیندهای  و  الکترونیک 
به شکل استاندارد آشنا شود تا بر اساس آن 
بتواند یک سری استانداردها را اخذ کند. چنین 
مطبی می تواند هم به صورت الکترونیکی و 
به  می تواند  هم  و  دهد  مشاوره  دور  راه  از 
صورت حضوری و در بستر نسخه الکترونیک، 

فرآیند درمان را طی کند.«
باسابقه  »پزشکان  می کند:  خاطرنشان  او 
بسیار  استقبال  الکترونیک،  نسخه نویسی  از 
زیادی داشته اند. این تصور غلط که پزشکان 
سالمند از فناوری استقبال نمی کنند، گفتمان 
اشتباهی است که این پیش فرض ها واقعیت 

ندارد. اتفاقا پزشکان باسابقه، همواره پیشرو 
بوده اند. بر اساس تجربه شخصی در یکی از 
بیمارستان هایی که نسخه الکترونیک را اجرا 
از  باسابقه تر  اتفاقا استقبال پزشکان  کردیم، 
جوان  پزشکان  از  بیشتر  الکترونیک،  نسخه 
که  می بینند  وقتی  باسابقه تر  پزشکان  بود. 
جامعه  و  مردم  نفع  به  درمانی  فرآیند  یک 
را  درمان  کیفیت  و  می شود  تمام  پزشکی 
این  می کنند.  استقبال  آن  از  می دهد،  ارتقا 
باشد  داشته  وجود  پزشکی  شاید  وسط 
همین  به  و  باشد  شلوغ  بسیار  سرش  که 
چندان  الکترونیک،  نسخه نویسی  از  دلیل 
استقبال نکند. در این راستا با طراحی برخی 
ابزارها در سامانه نسخه الکترونیک، تالش 
شود.  حل  چالش ها  اینگونه  که  می کنیم 
نسخه  پزشکان،  همه  برای  راستا  این  در 
متفاوتی  روش های  قطعا  نمی پیچیم.  واحد 
الکترونیک،  نسخه  خدمات  ارائه  برای  را 

کرد.« خواهیم  طراحی 
جهانگیری تصریح می کند: »در دوران کرونا 
پزشکان،  فداکاری  بر  عالوه  که  دیدیم  هم 
آنان چه مهارت، دانش و سعه صدر باالیی 
اما  می کند،  فداکاری  فردی  گاهی  دارند. 
و  فداکاری  ما  پزشکان  اما  ندارد،  مهارت 
کردند.  تجمیع  کرونا  دوران  در  را  مهارت 
روزهای سخت  این  در  مهمی  تکیه گاه  آنها 
می کنند.  خدمت  مردم،  به  جانانه  و  هستند 
مطمئن هستم با همکاری همین پزشکان، مردم 
الکترونیک،  نسخه  اجرای  ذینفعان  سایر  و 
سرانجام  به  سالمت  نظام  مهم  پرونده  این 

رسید.« خواهد  مطلوب 
باید در نظر داشت که سازمان بیمه سالمت 
به عنوان بزرگ ترین سازمان بیمه گر پایه در 
نظام سالمت اعالم کرده است که تا شهریور 
جمع  را  کاغذی  دفترچه های  بساط   ،1400
همه  در  الکترونیک  نسخه نویسی  و  می کند 
اجرا خواهد شد.  دولتی و خصوصی  مراکز 
حال باید منتظر ماند و دید که آیا تا شهریور 
1400، این برنامه کالن نظام سالمت به طور 

کامل اجرایی خواهد شد یا خیر؟

شیخی زاده: بسیاری از مراکز 
دولتی و خصوصی با سیستم 

نسخه نویسی سنتی عادت کرده اند. 
حتی برای بسیاری از مراجعان نیز 
اجرای نسخه نویسی الکترونیک، 

بی معنی است. بنابراین برای شتاب 
بخشیدن به اجرای نسخه نویسی 

الکترونیک می توان مشوق هایی را 
برای مجریان این طرح در بخش های 

دولتی و خصوصی در نظر گرفت
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جهانگیری: یکی از بحث های مهم 
در نسخه الکترونیک که مردم و 

جامعه پزشکی باید به آن توجه کنند 
این است که این کار صرفا از طریق 
یک سامانه، انجام پذیر نیست. این 

کار نیاز به سرمایه گذاری جدی 
دارد. این سرمایه گذاری نیز 

باید از سوی تمام ذینفعان نسخه 
الکترونیک، انجام شود. بنابراین 
نباید فکر کنیم که این کار فقط 

در حیطه وظایف دولت یا یک نهاد 
خاص است

باید در نظر داشت که سازمان 
بیمه سالمت به عنوان بزرگ ترین 

سازمان بیمه گر پایه در نظام 
سالمت اعالم کرده است که تا 

شهریور 1400، بساط دفترچه های 
کاغذی را جمع می کند و 

نسخه نویسی الکترونیک در همه 
مراکز دولتی و خصوصی اجرا 

خواهد شد. حال باید منتظر ماند و 
دید که آیا تا شهریور 1400، این 

برنامه کالن نظام سالمت به طور 
کامل اجرایی خواهد شد یا خیر



رئیس شورای عالی نظام پرستاری تشریح کرد

برای  بویژه  منزل  در  پرستاری  خدمات  ارائه 
بیماری های مزمن موضوعی است که چندسالی 
است رونق گرفته؛ مقوله ای که مانند هر خدمت 
جدید دیگری در حوزه سالمت مشکالت و اما 

و اگرهایی پیش روی آن قرار دارد.
به گزارش سپید، تعرفه گذاری، تبلیغات، عدم 
پوشش بیمه ای و... از جمله مشکالتی است که 
از ابتدای طرح ریزی خدمات مراقبت پرستاری 
در منزل، بیماران با آن روبرو بودند تا اینکه 
هوم کر  خدمات  تعرفه گذاری  با  سرانجام 
وزارت  توسط  منزل(  در  پرستاری  )مراقبت 
بهداشت به نظر می رسید این مشکل برطرف 
شود اما، این در حالی است که دفاتر خدمات 
پرستاری در منزل مدعی هستند تعرفه ای که 
بسیار  گرفته شده  نظر  در  این خدمات  برای 
کم است؛ موضوعی که ممکن است زمینه را 
از  وجه  اخذ  هنگام  در  تخلفات  بروز  برای 

سوی خانواده بیماران، فراهم کند.
از سوی دیگر همه  ما بارها در جراید، فضای 
مجازی و... تبلیغات این دفاتر مراقبت پرستاری 
در منزل را دیده ایم اما آیا همه این مراکز مجوزها 
و صالحیت حرفه ای کافی برای ارائه خدمات 
را اخذ کرده اند؟ این سوال در شرایطی مطرح 
می شود که بر اساس اعالم وزارت بهداشت و 
سازمان نظام پرستاری یکی از راه های شناخت 
مرکز دارای مجوز ارائه خدمات پرستاری در 
منزل، سایت وزارت بهداشت است اما این در 
حالی است که همچنان دستورالعملی برای شیوه 

تبلیغات این مراکز وجود ندارد.
بر اساس اعالم سازمان های بیمه گر و همچنین 
وزارت بهداشت ارائه خدمات مراقبت در منزل 
مزایای زیادی همچون کاهش هزینه بیماران، 
جلوگیری  بیمه ها،  جیب  از  پرداختی  کاهش 
یافتن  تقلیل  بیمارستانی،  اشغال تخت های  از 
بیمارستانی  عفونت  به  بیمار  ابتالی  احتمال 
به  اذعان  علی رغم  که  موضوعاتی  دارد.  و... 
آن ها قوانین بیمه ای آن در شورای عالی بیمه  
سالمت با روندی کند دنبال می شود و تنها به 
پایلوت برای برخی بیماری ها در چند  شکل 
استان اجرایی شده است اما هنوز در کل کشور 

اجرایی نشده است.
شمسی_رئیس  شمس الدین  راستا،  این  در 
گفت وگو  در  پرستاری  نظام  عالی  شورای 
و  مراقبت  دفاتر  اینکه  به  اشاره  با  ایسنا  با 
تاسیس  پرستاران  توسط  منزل  در  پرستاری 
می شوند، گفت: »این دفاتر باید مجوز تاسیس 
را از وزارت بهداشت اخذ کنند، اما متاسفانه 
از دفاتر وجود دارند که فاقد مجوز  تعدادی 
نیستند. در حال  هستند و صاحب صالحیت 
حاضر دفاتری صالحیت ارائه خدمات دارند 
آ ن ها مجوز  به  بهداشت و درمان  که وزارت 

ارائه خدمات داده باشند.«
زمان  گذر  در  مراکز  این  »تعداد  افزود:  وی 
خواهان  که  کسانی  اما  است  تغییر  حال  در 
منزل  در  پرستاری  مراقبت  خدمات  دریافت 
به سایت وزارت  با مراجعه  هستند می توانند 
بهداشت از تعداد و اسامی مراکز مراقبت در 
منزل دارای مجوز مطلع شوند.  مردم باید پیش 
از تماس با این دفاتر از داشتن مجوز آن ها به 

طریق گفته شده اطمینان حاصل کنند.«
شمسی درباره شیوه تایید صالحیت پرستاران 
شاغل در مراکز ارائه خدمات مراقبت پرستاری 
افراد  این  اول  گام  »در  کرد:  اظهار  منزل،  در 
باید پرستاران فارغ التحصیل دانشگاهی باشند و 
زمانی که قرار است پروانه کار برای آن ها صادر 
شود باید حداقل مدرک کارشناسی پرستاری 
باید  پرستاران  این  دوم  گام  در  باشند.  داشته 
امتیازاتی را کسب کنند، امسال نیز آزمونی تحت 
شد  برگزار  حرفه ای  آزمون صالحیت  عنوان 
که از این به بعد حتی افرادی که پروانه کار 
دارند باید این آزمون ها و دوره های مشابه را 
بگذرانند تا صالحیت الزم برای پرستاری در 

منزل را داشته باشند.«
وی با تاکید بر اینکه یکی از مشکالت در زمینه 
خدمات پرستاری در منزل موضوع تعرفه گذاری 
خدمات است، تصریح کرد: »تعرفه ای که برای 
خدمات از سوی وزارت بهداشت درنظر گرفته 
اول  تقاضای  است،  پایین  بسیار  است  شده 
این  طرفی  از  است.  تعرفه ها  این  افزایش  ما 
مردم  و  نیست  بیمه  پوشش  تحت  تعرفه ها 

خود  جیب  از  را  مبلغ  تمام  می شوند  مجبور 
پرداخت کنند و آخرین تصمیم گیری ها در این 
زمینه در شورای عالی بیمه باقی مانده است و 
درخواست جدی ما تسریع در تصمیم گیری های 
این موضوع است تا برای شروع حداقل چند 
از  باری  تا  برود  بیمه  پوشش  تحت  خدمت 
به  مجبور  مردم  و  شود  برداشته  مردم  دوش 

پرداخت همه این هزینه نشوند.«
تاکید  پرستاری  نظام  عالی  شورای  رئیس 
مثال  که  است  جا  این  جالب  »موضوع  کرد: 
یک بیمار مبتال به سکته مغزی به مدت یک 
بستری  باال  هزینه های  با  بیمارستان  در  ماه 
بیمه  پوشش  تحت  او  هزینه های  و  می شود 
با  فرد  این  می شود  قرار  وقتی  اما  می رود 
دریافت  مراقبت  خانه  در  کمتر  بسیار  هزینه 
از اشغال تخت  هم  کند که سبب جلوگیری 
می شود، بیمه خدمات را تحت پوشش قرار 
نمی دهد. چرا باید بیمه حاضر باشد خدمات 
گران تر بیمارستانی را تحت پوشش ببرد ولی 
به پوشش بیمه ای خدمات پرستاری در منزل 
توجه نکند. تحت پوشش رفتن خدمات هوم کِر 
عالوه بر آنکه سبب کاهش هزینه ای که بیمار 
عین  در  می شود  می کند،  پرداخت  جیب  از 
می دهد.  کاهش  نیز  را  بیمه ها  هزینه  حال 
تحت  منزلی  در  مراقبت  خدمت  هیچ  فعال 

نیست.« بیمه  پوشش 
بودن  مجاز  غیر  یا  مجاز  خصوص  در  وی 
کرد:  بیان  منزل،  در  پرستاری  دفاتر  تبلیغات 
خاصی  دستورالعمل  زمینه  این  در  »متاسفانه 

نداریم و این هم یکی از معضالتی است که 
پیشنهادات  از  به آن پرداخته شود. یکی  باید 
این خدمات تحت  بر  نظارت  بود که  این  ما 
پوشش سازمان نظام پرستاری باشد تا خدمات 
از نظر کیفیت و کمیت مناسب باشند و طبعًا 
سامان  هم  دفاتر  این  تبلیغات  اساس  این  بر 
بهتری پیدا می کرد. آنچه که می دانم خدمات 
مراقبت در منزل هم مثل تمام خدمات حوزه 
اطالع  حد  در  و  اندازه  همان  به  و  پزشکی 

رسانی، می تواند تبلیغ شود.«
مستقل  نهاد  نبودن  اینکه  بر  تاکید  با  شمسی 
نظارت بر تبلیغات خدمات پرستاری در منزل 
می تواند سبب بروز تخلفات در منزل شود، گفت: 
»متاسفانه با مرور تبلیغات در روزنامه ها و... و 
بررسی آن ها می بینیم خیلی از مراکز مجوزهای 
بروز  نباشد  نظارتی  وقتی  و  ندارند  را  الزم 
تخلف هم بدیهی است. از مردم می خواهیم با 
مراجعه به سایت وزارت بهداشت از مجوزدار 
بودن مرکز ارائه خدمات اطالع کسب کنند.«

وی درباره مرجع رسیدگی به تخلفات خدمات 
پرستاری در منزل، تصریح کرد: »هم سازمان 
نظام پرستاری و هم وزارت بهداشت می تواند 
مرجع رسیدگی به تخلفات باشد، فعال مرجع 
این موضوع  و  است  نشده  واحدی مشخص 
از این چندگانگی باید خارج شود. به نظر ما 
بهترین مرجع رسیدگی به این موضوع می تواند 
سازمان نظام پرستاری باشد گرچه اآلن عمدتا 
نظارتی  قسمت های  به  شکایات  و  تخلفات 

وزارت بهداشت ارائه می شود.«

چه مراکز و افرادی مجاز به 
ارائه خدمات پرستاری در منزل هستند
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در آیین افتتاح نخستین کنفرانس بین المللی »ایران بایو« عنوان شد

 علی ابراهیمی
دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
»هر واکسن تولید داخل که وارد فاز سوم مطالعه 
انسانی شود وزارت بهداشت ۱۵ میلیون دوز از 
آن را به قیمت ۷۰ درصد قیمت تمام شده و با ارز 

نیمایی پیش خرید می کند.«
به گزارش سپید، نخستین کنفرانس و نمایشگاه 
بین المللی بیوتکنولوژی پزشکی و صنایع وابسته 
)ایران بایو( از ۷ الی 9 بهمن ماه در هتل المپیک 

تهران آغاز به کار کرد.
در این مراسم محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام؛ مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه 
فن آوری  و  علمی  معاونت  زیست فناوری 
عضو  روح االمینی،  محسن  ریاست جمهوری؛ 
کمیسیون بهداشت مجلس؛ سیدحیدر محمدی، 
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو و اعضای هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی 

ایران حضور داشتند.

نقش آفرینی زیست فناوری 
در امنیت کشورها

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در ابتدای این همایش اظهار داشت: »در بازدیدهایی 
که از پنج شرکت پیشگام بیوتکنولوژی و داروسازی 
دانشمندان  خاموش  مجاهدت  شاهد  داشتم، 
دبیرخانه  آمادگی  و  بودم  ایرانی  تولیدگران  و 
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای کمک به 
سیاست گذاری در مسیر حمایت قاطع از تولید 

ایرانی و دانش بومی را اعالم کردم.«
وی افزود: »در تدوین سیاست های کلی برنامه 
هفتم توسعه تالش کردیم به کمک متخصصان 
داروسازی، گزاره های سیاستی  بیوتکنولوژی و 
مربوط به تقویت زیست فناوری را وارد کنیم و 
همچنان از پیشنهادهای کارشناسی شما برای تکمیل 

سیاست های برنامه هفتم استقبال می کنیم.«
رضایی گفت: »زیست فناوری در سالمت و اقتصاد 
نقش مهمی دارد و در دهه آینده در امنیت کشورها 
هم نقش آفرین خواهد کرد. البته پژوهش درباره 
تهدیدات زیست فناوری پس از شیوع ویروس 
کرونا در سراسر جهان اهمیت ویژه پیدا کرده و 
مردم کمابیش از تأثیر زیست فناوری در سالمت، 

اقتصاد و امنیت مطلع شده اند.«
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: »ملت 
ایران و جامعه علمی ما که در مسیر ساختن یک آینده 
خوب، مطمئن و سالم قدم برمی دارد، برای تحقق 
این آرمان، نیازمند تالش بیشتر و سرمایه گذاری های 
مؤثرتر در علوم نوین به ویژه بیوتکنولوژی است.«
رضایی تصریح کرد: »امروز نیازمند توجه بیشتر به 
تقویت فناوری های زیستی و سرمایه گذاری در این 
بخش هستیم و فعاالن بیوتکنولوژی خواستار رفع 
موانع دست وپا گیر و آزادسازی مسیر پیشرفت این 

صنعت هستند.«
از  مؤثر و واقع بینانه  »برای حمایت  افزود:  وی 
و  قیمت گذاری  بهبود  نیازمند  بیوتکنولوژی، 
وزارت  باید  امر  این  برای  و  هستیم  صادرات 
بهداشت و بانک مرکزی به همگرایی و هم افزایی 
بپردازند. برای مثال برخی داروهای خارجی  که مشابه 

تولیدات داخلی است و استفاده از آن محصوالت 
خارجی طبق نظر پزشکان ضرورت حیاتی ندارد، 
می تواند پس از بررسی های علمی همه جانبه، در 

فهرست ممنوعیت واردات قرار گیرند.«
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: »اولویت 
ملی در برنامه ریزی، جای خود را به نظام اولویت ها 
داده است. یعنی فهرستی از اولویت ها و تقدم و 
تاخر و روابط بین آنها، در پیوند با نظام مسائل 
بررسی می شوند و با یکدیگر و در کنار همدیگر 
دیده شوند؛ بنابراین برای تحقق این هدف، باید 
مسائل کلیدی و اولویت دار را کشف نمود و در 

برنامه ریزی های اجرایی، مرتفع کرد.«
رضایی گفت: »شناخت علمی از آسیب ها، کمک  
می کند که وضعیت را بهبود ببخشیم و موانع موجود 
بر سر راه ارتقای بیوتکنولوژی را رفع کنیم و از 

بعضی معضالت که نمونه اش را در سرگردانی 
دولت در اقتصاد االکلنگی می بینیم، دور شویم. 
یک بار پول ها را از دست مردم جمع کردند و در 
بانک ها متراکم نمودند و دوباره پول ها را از سد 
بانک ها رها کردند و وارد بورس نمودند و این 
نقدینگی سرگردان، حاصلی جز تورم و کاهش 

ارزش پول ملی نداشت.«
وی افزود: »بیوتکنولوژی از مسائل مهم امروز و 
آینده کشور است و باید از اولویت های اصلی 
برنامه ریزان کشور باشد تا آحاد مردم به خوبی از 
دستاوردهای این دانش برای حفظ سالمت خود، 
پیشرفت کشور و دفاع زیستی برخوردار شوند.«

بی نیازی از واردات دارو با حمایت از 
زیست فناوری

مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری در 
ابتدای این مراسم اظهار داشت: »وابستگی به واردات 
دارو زمانی از بین خواهد رفت که حمایت الزم از 
زیست فناوری انجام شود، اما متأسفانه این اعتقاد 
که واردات با استفاده از نوآوری کنترل می شود، 

وجود ندارد.«
وی با بیان اینکه امروز دستاوردهای حوزه دارویی 
در سایه تالش ملی و بهره گیری از نیروی انسانی 
افزود: »در حوزه  آمده است،  به دست  اثرگذار 
زیست فناوری باید با زبان اقتصاد آشنا باشیم تا به 
این حوزه تسلط پیدا کنیم؛ ضمن اینکه تا مسئله 
بیوتکنولوژی اولویت نخست مسئوالن نشود این 
مشکل حل نخواهد شد و اقتصاد کالن به این 
سمت نخواهد آمد.« قانعی با تأکید بر اینکه حوزه 
افزود:  برسد،  بلوغ  یک  به  باید  زیست فناوری 
»متأسفانه در حوزه غذا و امنیت غذایی که وابسته 
به علم بیوتکنولوژی است  واردکننده اول هستیم. 
البته در حوزه بیوتکنولوژی فراخوان داده ایم تا 
شرکت ها در این حوزه حضور پیدا کنند و در 
حال حاضر دستاوردهایی ارزشمندی در این بخش 
داریم. برای مثال تا دو سال پیش از زیست فناوری 
دریایی غافل بودیم و امروز با ورود به این حوزه 

ظرفیت های بسیاری به وجود آمده است.«
ادامه در صفحه 14 

پیش خرید 15 میلیون واکسن داخلی کرونا 
ازسوی وزارت بهداشت
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 ادامه از صفحه 13
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و 
فن آوری ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه واکسن 
جزو پدافند غیرعامل و امنیت ملی است، گفت: 
»متأسفانه در حوزه واکسن سازی در ادوار گذشته 
از موسسه رازی و انستیتو پاستور حمایت الزم 
نشده است، اما در چند سال اخیر واکسن به بخش 
دانش بنیان خصوصی سپرده شد که این تصمیم 

بسیار راه گشا بود.«
می خواهیم  »اگر  کرد:  عنوان  ادامه  در  قانعی 
زیست فناوری مسئله نخست کشور شود باید در 
مسائل کالن کشور جای خود را باز کند ولی تاکنون 
این اتفاق نیفتاده است. از طرف دیگر هنوز این 
اعتقاد وجود ندارد که با نوآوری و فناوری مسئله 
واردات کنترل می شود، درحالی که این موضوع باید 

به مسئله راهبردی کشور تبدیل شود.«
وی گفت: »خوشبختانه در این خصوص در معاونت 
علمی ریاست جمهوری دفتر شتاب دهنده های 
زیستی تشکیل و صندوق حمایتی آن نیز با بودجه 
9۰ میلیارد تومانی ایجاد شد. ازاین رو اکنون دفتر 
شتاب دهنده ها و صندوق شتاب پذیر داریم و این 

حوزه تنها نیاز مدیریت است.«
قانعی تأکید کرد: »ایران این قدرت را دارد که 
زیست فناوری را به دیپلماسی تبدیل کند و از 
اهرم فشار کپی مولکول های دارویی برای پیشبرد 
دیپلماسی استفاده کند.« وی افزود: »کاهش واردات 
باید به دغدغه وزارتخانه ها تبدیل شود و در این 
صورت خواهد بود که توجه به نوآوری و فناوری 

افزایش پیدا می کند.«
وی تصریح کرد: »تنها حوزه ای که فاصله غنی و 
فقیر را کم کرده و عدالت اجتماعی را باال می برد 
و همچنین طراز کشور را در بین الملل افزایش 

می دهد حوزه زیست فناوری است.«

ورود اولین واکسن کرونا از سبد کوواکس
دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در حاشیه 
همایش محصوالت بایونکنولوژی نیز افزود: »در 
مورد خرید خارجی واکسن به نظر می رسد اولین 
محموله واکسن کرونا که به ایران می رسد از سبد 
به  بستگی  آن  نوع  البته  بود.  خواهد  کوواکس 
واکسن های عرضه شده از سوی سازمان جهانی 

بهداشت دارد.«
بهداشت  جهانی  »سازمان  گفت:  ادامه  در  وی 
1۰ درصد از تولیدات واکسن های کرونا که در 
شرکت های مختلف تولید شده و مورد تأیید این 

سازمان قرار گرفته را از طریق اتحادیه جهانی 
کوواکس توزیع می کند.«

قانعی افزود: »احتماال اولین محموله واکسن های 
کوواکس اواخر بهمن ماه به ایران برسد و بعد از آن 
نیز واکسن مشترک ایران و کوبا در دسترس قرار 
می گیرد. همچنین پس ازآن خرید مستقیم واکسن 
از برخی از کشورها به نتیجه می رسد تا به تولید 

واکسن کرونا در داخل برسیم.«
دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا اضافه کرد: 
»همچنین 11 شرکت دانش بنیان بر اساس مجوز 
سازمان غذا و دارو برای تولید واکسن کرونا در 
حال فعالیت هستند که شرکت شفا از برکت در 
فاز یک انسانی است، موسسه رازی نیز کد اخالق 
را برای شروع فاز یک انسانی دریافت کرده است. 
عالوه بر این واکسن مشترک انستیتو پاستور با کوبا 
نیز در فاز دو انسانی است و احتماال تا پایان سال 

وارد فاز 3 می شود.«
وی گفت: »پیش بینی می شود اولین واکسن های 
کرونای تولید داخل خرداد 1۴۰۰ به بهره برداری 
هشت  یا  هفت  فعال  شرکت   11 از  و  برسد 
شرکت موفق شوند.« قانعی اضافه کرد: »معاونت 
علمی ریاست جمهوری نیز برای صنعتی شدن 
تولید واکسن در کشور ۲۰۰ تا 3۰۰ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری می کند تا زیرساخت های صنعت 

تولید واکسن در کشور تقویت شود.«
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری افزود: »هیچ کشوری 
نمی تواند همه مردم خود را با یک نوع واکسن کرونا 
واکسینه کند؛ بنابراین باید از منابع مختلف داخلی و 
خارجی برای تأمین واکسن اقدام شود و حتی در 
مواردی ممکن است واکسیناسیون گروهی از مردم 
با یک واکسن شروع شده و دوز یادآوری با واکسن 

دیگری باشد یا مثال برای سالمندان، زنان باردار یا 
بیماران قلبی و... واکسن خاصی مورد استفاده قرار 
بگیرد. کما اینکه در برخی کشورها واکسن فایزر در 
برخی افراد باالی 85 سال عوارضی داشته است.«
دبیر کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا ادامه داد: 
»درهرصورت هر واکسن تولید داخل که وارد 
فاز سه مطالعه انسانی شود وزارت بهداشت 15 
میلیون دوز از آن را به قیمت 7۰ درصد قیمت 
تمام شده واکسن و با ارز نیمایی پیش خرید می کند.«

صادرات واکسن با توسعه 
زیرساخت های زیست فناوری

عبدالحسین روح االمینی، عضو کمیسیون بهداشت 
توسعه  »با  گفت:  همایش  این  در  نیز  مجلس 
زیرساخت، توجه ویژه به نوآوری و سیاست گذاری 
متمرکز در زیست فناوری می توانیم صادرکننده 
واکسن شویم.« وی افزود: »علمی که در حوزه 

زیست فناوری وجود دارد نیازمند تبدیل شدن به 
محصول است و این استعداد در کشور وجود دارد 

که باید توجه ویژه ای به آن شود.«
روح االمینی ادامه داد: »در طرح های نفتی میلیاردها 
دالر سرمایه گذاری می شود و توجه تمام  کشور 
به سمت اقتصاد نفتی است درحالی که در حوزه 
زیست فناوری هزار برابر کمتر سرمایه گذاری و 
توجه شده است؛ اما این اتفاقی در حالی افتاده که 
این حوزه ارزش افزوده بیشتری داشته و تنها نیاز 

به توجه ملی دارد.«
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه متأسفانه 
روزبه روز توجه به حوزه زیست فناوری کاهش 
پیدا می کند، تصریح کرد: »حوزه بیوتکنولوژی در 
صورت توجه ویژه ظرفیت بسیار زیادی دارد؛ 
بنابراین نباید این حوزه را با چالش و موانع روبه رو 
کرد و باید همکاری الزم را با این حوزه داشت.«
وی ادامه داد: »باید بدانیم که حوزه نوآوری های 
این  اگر  بازدهی بسیاری دارد و  زیست فناوری 
زیرساخت ها در کشور نبود در واکسن های نسل 

اول و واکسن های نسل آتی پیش گام نبودیم.«
توسعه  با  »تنها  داشت:  اظهار  روح االمینی 
زیرساخت ها و افزایش هم گرایی و توجه به حوزه 
نوآوری می توانیم صادرکننده واکسن شویم.« عضو 
کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد: »در تمام 
زمینه های نوآوری، نیروی انسانی و علم نسبت به 
کشورهای دیگر پیشتاز هستیم، اما اقتصاد صنعتی 

ما هنوز مشکل دارد.«
نیازمند  کشور  اینکه  به  اشاره  با  روح االمینی 
»متأسفانه  است، گفت:  متمرکز  سیاست گذاری 
سال ها پس  از انقالب هنوز پاالیشگاه خون نداریم؛ 
درحالی که اگر حمایت ها توسعه می یافت اکنون 

باید واکسن آنفلوانزا را در داخل تولید می کردیم.«

تقاضای ۱۴ شرکت دانش بنیان برای 
تولید واکسن کرونا

سیدحیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو هم در اولین همایش محصوالت 
بیوتکنولوژی گفت: »خوشبختانه امروز 1۴ شرکت 
دانش بنیان در کشور متقاضی تولید واکسن کرونا 
هستند که سه شرکت تولید آزمایشگاهی را انجام 
داده  و دو شرکت هم به فاز مطالعه انسانی رسیده اند.«

وی افزود: »شرکت های دانش بنیان به زودی دو 
داروی بایوتکنولوژی آلبومین و IVIG را در 
کشور تولید می کنند که دستاورد بزرگی است. 
البته مشکالتی در ثبت داروهای بایوتکنولوژی 
در فهرست دارویی وجود دارد که به زودی رفع 

می شود.«
واکسن  آینده  سال  در  اینکه  بیان  با  محمدی 
آنفلوانزا در کشور تولید می شود، گفت: »ایران 
اکنون اولین کشور منطقه در حوزه بیوتکنولوژی 
و کشور دوازدهم دنیاست، اما بودجه های کافی 
برای توسعه این صنعت در کشور وجود ندارد. 
ضمن اینکه تاکنون 5۰۰ میلیارد دالر در بازار 
جهانی بیوتکنولوژی سرمایه گذاری شده که سهم 

ایران یک هزارم این میزان است.«
وی افزود: »ارزش بازار بیوتکنولوژی ایران حدود 
۶۰۰ میلیون دالر است، اما توان ایران در این حوزه 
بسیار بیشتر است زیرا ۲۰ شرکت بسیار فعال در 
حوزه بیوتکنولوژی داریم که ظرفیت بسیار بزرگی 

برای توسعه و ورود به بازارهای جهانی دارند.«
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در ادامه با اشاره 
به اینکه میزان ارز دارویی کشور در سال های اخیر 
همواره کاهش داشته است، گفت: »میزان ارز دارو در 
سال 9۶ حدود چهار میلیارد دالر بود که در سال 97 
این رقم به حدود 3.7 میلیارد دالر کاهش پیدا کرد 
و سال 98 نیز این رقم به 3.۲ دالر رسید و امسال 

هم میزان ارز دارو ۲.5 میلیارد دالر بوده است.«
وی اضافه کرد: »البته تا با اآلن از این بودجه مصوب 
۲ میلیارد و ۲7۰ میلیون دالر اختصاص یافته که یک 
میلیارد و 75۰ میلیون دالر آن سهم دارو بوده است. 
همچنین از زمان شیوع کرونا فقط ۲۴۶ میلیون دالر 
برای تجهیزات و ۴83 میلیون دالر برای داروهای 
کرونا هزینه شده و اگر در این حوزه حمایت کافی 

نمی شد دچار بحران می شدیم.«
محمدی گفت: »باوجود کمبودها و محدودیت 
بودجه مدیریت کردیم تا کشور دچار بحران نشود. 
البته حمایت از تولید داخل و صنعت بیوتکنولوژی 
اولویت وزارت بهداشت است و اگر حمایت های 
این حوزه رشد  کافی و ملی صورت گیرد در 

فزاینده ای خواهیم داشت.«
مدیرکل داروی وزارت بهداشت افزود: »با دستور 
وزیر بهداشت و با هدف حمایت از محصوالت 
بیوتکنولوژی شورای فهرست دارویی و حمایت 
از تولید داخل تشکیل می شود و در این مسیر برای 
ارتقای جایگاه ایران و حسب فرمان رهبر انقالب 

برای جهش تولید گام برمی داریم.«
باید  افزود: »خبر خوشی که  پایان  محمدی در 
بدهم این است که یک پاالیشگاه خون به زودی در 
کشور تأسیس می شود و به زودی مشتقات خونی 
که اکنون با ارسال پالسمای ایرانی در خارج از 
کشور تولید می شود در داخل تولید خواهد شد 
و به زودی تولیدکننده آلبومین و IVIG در داخل 

خواهیم شد.«
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تداوم نگرانی ها از طرح »جوانی جمعیت«

  یاسر مختاری
طرح جوانی جمعیت که در کمیسیون ویژه جمعیت 
مجلس شورای اسالمی مطرح و با توئیت رئیس 
شورای اجتماعی و فرهنگی زنان شورای عالی 
غربالگری  با حذف  رابطه  در  فرهنگی  انقالب 
ژنتیک، رسانه ای شد، همچنان با انتقادات مختلفی 
از سوی جامعه پزشکی، متخصصان بیماری های 
زنان و انجمن  های علمی روبه رو شده است. حذف 
غربالگری جنین  تنها دغدغه جامعه پزشکی کشور 
نیست بلکه نگرانی از کاهش مدت زمان قانونی 
برای انجام سقط درمانی و خنثی سازی قانون آن 
نگرانی دیگری است که این روزها در رابطه با این 

طرح پیشنهادی در مجلس مطرح است.

هشدار انجمن ژنتیک به نمایندگان مجلس
روز  ژنیتک،  علمی  انجمن  سپید،  گزارش  به 
سه شنبه هفتم بهمن ماه با انتشار بیانیه ای هشدر 
آمیز به نمایندگان مجلس شورای اسالمی اعالم 
کرد: »حذف برنامه های غربالگری سالمت جنین، 
نتیجه ای جز افزایش شدید و تصاعدی نوزادان 
متولد شده با بیماری های ژنتیکی نخواهد داشت 
و از سالمت جسمی، ذهنی، روانی، اجتماعی و 

اقتصادی جامعه خواهد کاست.« 
در بخش دیگری از این نامه با اشاره به آمارهایی 
از سال های اخیر آمده است است : » در یکی از 
مراکز معتبر دانشگاهی کشور در جمعیت بالغ بر 
هشتاد هزار نفر در یک سال که جهت غربالگری 
مراجعه کرده اند، حدود چهار هزار و ۲۰۰ هزار 
نفر )5 درصد( با ریسک باال برآورد شده اند که 
بعد از انجام روش تشخیصی کاریوتایپ نشان 
داده شد که 7۰ جنین مبتال به سندروم داون قطعی 
)۰.۰87درصد( بودند. با توجه به این امر اذعان 
می کنیم که روش های تشخیصی قبل از تولد می تواند 

سبب توسعه جمعیت سالم شود. 
استفاده گسترده از روش های غربالگری و روش 
سپس  NIPTو  دقیق  بسیار  غربالگری  نوین 
  QF-PCR، FISH روش های تشخیصی مانند
و کاریوتایپ می تواند از بوجود آمدن تعداد زیادی 
نوزاد مبتال به سندرم های شایع و تحمیل هزینه های 
سرسام آور عاطفی، روانی و مالی به خانواده ها و 
هزینه های بودجه ای به نظام سالمت و سازمان های 
حمایتی همانند بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی 

)ره( جلوگیری کند.«
انجمن علمی ژنتیک در بخش پایانی بیانیه  خود 
به نمایندگان مجلس هشدار داد که با توجه به 
افزایش روز افزون سن ازدواج و بارداری در سنین 
باال که عامل مستقیم رشد تصاعدی سندرم های 
کروموزومی در مادران باردار بوده و در سراسر دنیا 
گریبانگیر سیستم سالمت شده، حذف برنامه های 
غربالگری سالمت جنین از برنامه سالمت جامعه 
نتیجه ای جز افزایش شدید و تصاعدی نوزادان 
متولد شده با بیماری های ژنتیکی نخواهد داشت 
و نه تنها کمکی به رشد جامعه نخواهد کرد بلکه از 

سالمت جسمی، ذهنی، روانی، اجتماعی و اقتصادی 
جامعه خواهد کاست.

حذف غربالگری در خدمت افزایش 
جمعیت نیست

در همین حال طی دور روز گذشته نیز همایش و 
جلساتی در این رابطه برگزار شد، . از جمله این 
همایش ها نشست بررسی چالش های غربالگری 
جنین بود که توسط سازمان نظام پزشکی مشهد 

برگزار شد.
علی بیرجندی نژاد، رئیس سازمان نظام پزشکی 
مشهد در این نشست با بیان اینکه غربالگری جنین 
در نهایت باعث رشد کمی و کیفی جمعیت کشور 
می شود، گفت: »ما هم به طور قاطع از افزایش 
جمعیت و کاهش میانگین سنی جامعه و جوان 
بودن آن حمایت می کنیم. مشکل سالمندی جوامع 

مشکل کشور ما به تنهایی نیست و این مشکلی 
است که بسیاری از کشورهای دنیا با آن روبرو 
هستند و سیاست های تشویقی مختلفی برای مقابله 

با آن اعمال می کنند.«
وی تأکید کرد: »حذف غربالگری مادران باردار 
منجر به افزایش جمعیت مولد نمی شود، بلکه 
ممکن است حتی به دلیل تصور مادران مبنی بر 
اینکه نمی توانند فرزند سالم به دنیا بیاورند، اقدام 
به بارداری مجدد در خانواده ها را کاهش دهد که 
این خود عامل کاهش رشد جمعیت خواهد بود.«
 بیرجندی نژاد در ادامه اظهار کرد: »سیستم غربالگری 
مادران باردار کمک به افزایش جمعیت کیفی و 
براساس حاملگی خواسته است. از سوی دیگر 
مردم باید بدانند غربالگری مساوی با تشخیص 
نیست. غربالگری، احتمال ابتالی جنین به نواقص 
مادرزادی را نشان می دهد و در ادامه با اقدامات 
تشخیصی دقیق جنین ناقص شناسایی می شود. 
لذا احتمال خطا در نتایج روش های تشخیصی 
پس از غربالگری تقریبا صفر است. یعنی خطا 
انقدر کم است که می توانیم بگوییم صفر است. 
همچنین در نهایت تصمیم به سقط جنین مشکل 

دار با خود خانواده است.« 
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد با بیان اینکه 
سیاست گذاران در رابطه با افزایش جمعیت باید 
خود  باروری های  آمار  افزایش  حوزه  دو  روی 
خود خواسته و ایجاد شرایط مناسب برای حفظ 
نخبگان در کشور و عدم مهاجرت آنان کار کنند، 
گفت: »برخی اقدامات عجیبی چون کاهش دسترسی 
مناسب به وسایل جلوگیری از بارداری ناخواسته 

را برای کمک به افزایش جمعیت توصیه می کنند. 
براساس بررسی ها مهمترین دلیل سقط ها، حاملگی 
ناخواسته است نه غربالگری. فرزندان حاصل از 
حاملگی های ناخواسته به دلیل اینکه مطلوب پدر 
و مادر نبودند مشکالت عمده ای دارند و شرایط 
روحی روانی خوبی ندارند. همچنین نحوه برخورد 
خانواده با فرزند خواسته و ناخواسته متفاوت است 
که درنهایت در سالمت روحی خانواده و جامعه 
تاثیر مهمی دارد.« وی گفت: »افزایش جمعیت از 
طریق باروری ناخواسته اقدام هوشمندانه ای نیست. 
در هیچ جای دنیا هم معموال از این روش با هدف 
افزایش جمعیت استفاده نمی شود. برای فرزندآوری 
در اکصر کشورهای جهان ضمن اینکه ابزار کافی 
برای افرادی که تمایلی به فرزندآوری ندارد فراهم 
است همزمان از اقدامات تشویقی برای فرزندآوری 

نیز استفاده می کنند.«
بیرجندی نژاد یادآور شد: »اوایل انقالب ضریب 
رشد جمعیت ما افزایش یافت که حتی عده ای 
اقدامات تشویقی  از  نگران شدند. درآن زمان 
استفاده شد.  باید زمینه های داشتن فرزند را مهیا 
کنیم. در این زمینه مرخصی برای پدر و مادر، 
پرداخت هزینه تحصیل ، پوشاک و...  می تواند 
موثر باشد. بر اساس تحقیقات مهمترین دلیلی 
که منجر به کاهش فرزندآوری خانواده ها شده، 
است؛ مشکالت اقتصادی است که باید روی این 
موضوع کار شود. نه اینکه بخواهیم با ممانعت از 
غربالگری افراد معلول و ناتوان را به مرحله تولد 

رسانده و به جمعیت کشور بیفزائیم. 
ادامه در صفحه 16 

حذف  سقط درمانی دغدغه دیگرجامعه پزشکی
انجمن علمی ژنتیک در بیانیه ای به نمایندگان مجلس هشدار داد

بیرجندی نژاد: حذف غربالگری 
مادران باردار منجر به افزایش 

جمعیت مولد نمی شود، بلکه 
ممکن است حتی به دلیل 

تصور مادران مبنی بر اینکه 
نمی توانند فرزند سالم به دنیا 

بیاورند، اقدام به بارداری 
مجدد در خانواده ها را کاهش 

دهد که این خود عامل کاهش 
رشد جمعیت خواهد بود.
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از  بسیاری  کنیم  فراموش  نباید  اینکه  ضمن 
بارداری هایی که درآن جنین دچار نقص است، 
به صورت خود به خودی منجر به سقط می می شود؛ 
چه بهتر که این سقط در ماه ماه های قبل از بلوج 
روححلول روح و با حمایت حمایت های درمانی 
اتفاق بیفتد که سالمت مادر را نیز حفظ نماید. 
از سوی دیگر تعداد زیادی از نوزادانی که دچار 
نقص هستند در سنین پایین تقریبا زیر سه سال 
فوت می کنند که این عالوه بر هزینه های سنگین 
مادی بر خانواده تحمیل می کند هزینه های بسیار 
سنگین تر عاطفی و روحی نیز بر جای می گذارد.«
که  دومی  موضوع  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
خروج  کنند  توجه  آن  به  باید  سیاست گذاران 
تعداد زیاد افراد جوان از کشور است، تصریح 
کرد: »آمار مهاجرت از کشور باالست. براساس 
آمار مرکز پژوهش  های مجلس در سال 9۲ و 
93 ساالنه 180هزار  تا ۲00 هزار نفر از کشور 
خارج می شوند. آمار سقط های قانونی در کل 
کشور در سال گذشته حدود 9 هزار نفر بوده 

است. حال کدامیک را باید دریابیم؟!«  
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد با بیان اینکه در 
حوزه پزشکی نیز حدود 3 هزار نفر در این ده ماه 
اخیر از کشور خارج شدند، تصریح کرد: »مسیر 
خروج کادر پزشکی از کشور شیب تندی دارد 
و در سال های اخیر تشدید شده است. همچنین 
چهار تا پنج میلیون ایرانی درحال حاضر خارج 
از مرزها زندگی می کنند. فقط در شش ماه اول 
ترکیه  در  منزل  هزار   ۶ ایرانی ها  گذشته  سال 
خریدند. یعنی هم سرمایه و هم نیروی انسانی 

ما درحال خروج از کشور هستند.«
بیرجندی نژاد یادآور شد: »درحال حاضر حدود 
15 تا ۲0 درصد زوج های ما نابارور هستند که 
حدود سه یا چهار میلیون خانوار می شوند. اگر 
کمک کنیم هر خانواده ۲ فرزند بیاورد. جمعیتی 
حدود هفت تا هشت میلیون نفر می شود که تاثیر 
بسزایی در افزایش جمعیت کشور خواهد داشت.«
وی تصریح کرد: »وجود  ساالنه 9 هزار سقط 
قانونی درکشور در برابر این آمارهایی که بیان 
شد ناچیز است. مجلس باید بر این حوزه های 

اصلی تر تمرکز کند. نباید به این سمت برویم 
که اقدامات کم تاثیر انجام دهیم.« 

تاریخچه سقط درمانی در کشور
یکی از نگرانی های موجود جامعه پزشکی در 
این روزها که طرح »جوانی جمعیت« در مجلس 
مطرح شده است؛ عالوه بر حذف غربالگری جنین 
حذف قانون سقط درمانی است که پشتوانه های 

قانونی و شرعی دارد. حمید عطاران رئیس هیئت 
بدوی انتظامی سازمان پزشکی مشهد با اشاره 
به تاریخچه سقط درمانی در کشور اظهار کرد: 
»طی سال های 13۶8 الی 1387 و به دنبال سلسله 
نشست های »دیدگاه های اسالم در پزشکی« که با 
محوریت حوزه های علمیه مشهد، قم و تهران و 
دانشگاه های علوم پزشکی در مشهد تشکیل می شد 
و عده زیادی از مراجع عظام تقلید شخصاً در آن 
حضور پیدا کردند، مباحث پزشکی با رویکرد 
فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که از 
دستاوردهای این سلسله همایش ها وضع قوانین 
ارزشمند و مهمی در حوزه هایی نظیر پیوند اعضاء 

و درمان های نوین زوجین نابارور بود.«
وی ادامه داد: »در سال 1384 و براساس فتاوی 
اخذ شده از برخی مراجع تقلید نظیر مقام معظم 

رهبری، حضرت آیت اهلل سیستانی و حضرت 
به  قانون سقط درمانی  لنکرانی  آیت اهلل فاضل 
تصویب مجلس شورای اسالمی و تأیید شورای 
نگهبان رسید که براساس این قانون مادر بارداری 
یا  ذهنی  عقب ماندگی  به  مبتال  وی  جنین  که 
ناقص الخلقه باشد، درصورتی که بدین لحاظ دچار 
عسر و حرج گردد می تواند جنین خود را قبل 
از چهار ماهگی بارداری سقط کند. بدین ترتیب 
برای مادرانی که به دالیلی نظیر سن بارداری باال، 
سابقه فامیلی یا سابقه قبلی از ناهنجاری جنینی و 
یا ازدواج فامیلی نگران وقوع بیماری های جنینی 
در صورت بارداری بوده و از فرزندآوری اجتناب 
می کردند، دریچه اطمینانی گشوده شد تا با خاطر 
آسوده تری اقدام به بارداری نمایند، چرا که اگر 
طی بررسی های دوران بارداری مشخص شود 
جنین ناقص الخلقه است، امکان سقط آن قبل از 

چهارماهگی وجود خواهد داشت.« 
عطاران با بیان اینکه سقط درمانی بار سنگینی 
از لحاظ عاطفی و اقتصادی از دوش خانواده ها 
و  معلول  کودکان  تولد  »آمار  گفت:  برداشت، 
عقب مانده ذهنی و برخی بیماری های مادرزادی 
مثل تاالسمی کاهش چشمگیری در جامعه پیدا 
از سوی کسانی که  قانون  این  این حال  با  کرد. 
معتقدند نباید حق حیات را از 

یک جنین ولو ناقص الخلقه یا عقب مانده گرفت، 
همواره مورد نقد بوده است. اخیراً و با طرح 
مباحث حساس و مهم جمعیتی از سوی مقام معظم 
رهبری و ضرورت بازنگری و تدوین قوانینی در 
راستای رشد کمی و کیفی جمعیت، طرفداران 
دیدگاه ممنوعیت سقط جنین های ناقص الخلقه 
از فضای ایجاد شده استفاده کردند تا با ارتباط 
مباحث جمعیتی،  با  درمانی  قانون سقط  دادن 

قانون مذکور را ملغی یا بالاثر کنند.«
عطاران بیان کرد: »منتقدین قانون سقط درمانی با 
اشاره به آمار غیررسمی سقط های خودخواسته 
غیرقانونی که اغلب حاصل بارداری های ناخواسته 
است و ارتباطی به قانون سقط درمانی ندارد، 
از عوامل  یکی  به عنوان  را  مسئله سقط  جنین 
کاهش رشد جمعیت قلمداد می کنند. درحالی که 
مطابق آمار موجود از مشمولین قانون سقط درمانی، 
سقط جنین های ناقص الخلقه نه تنها به لحاظ آماری 
هیچگونه  تأثیری در کاهش نرخ رشد جمعیت 
نداشته است و اغلب این جنین ها به فرض تولد 
طی سال های اولیه زندگی فوت می کرده اند، بلکه 
این قانون به عنوان دریچه اطمینانی برای برخی 
از زوجین که به دلیل نگرانی از احتمال ناهنجاری 
جنینی اقدام به بارداری نمی کردند، نقش مثبت 

در رشد جمعیت داشته است.«
وی افزود: »همچنین طرفداران منع سقط جنین های 
ناقص الخلقه اقدام به طرح نقاط ضعف روش های 
غربالگری که هدف آن شناسایی بارداری های 
پرخطر از نظر بیماری های جنینی است، کردند 
و با تأکید مکرر بر این نقاط ضعف که عمدتاً به 
شیوه اجرای روش های غربالگری برمی گردد و 
با اصالح آیین  نامه های مربوطه از سوی وزارت 
بهداشت به سهولت قابل رفع است، چنین مطرح 
کردند که ایراد اصلی مربوط به قانون سقط درمانی 

است و این قانون باید ملغی شود.« 
رئیس هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی 
مشهد بیان  کرد: »در ادامه این رویکرد و همراه با 
طرحی که با هدف تسهیل سیاست های جمعیتی 
تدوین شده و در کمیسیون ویژه جمعیت مجلس 
شورای اسالمی در دست بررسی است، بخشی 
را پیشنهاد کرده اند که طی آن گرچه صریحاً به 
لغو سقط درمانی اشاره نشده ولی اجرای آن را 
به یک شورای فقهی پزشکی محّول می کند که از 
جمله دیدگاه های قابل پیش بینی آن کاهش دادن 
سن ولوج روح در جنین از چهار ماه )مطابق 
قانون فعلی( به حدود دو ماهگی جنین است. 
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عطاران: منتقدین قانون 
سقط درمانی با اشاره به آمار 

غیررسمی سقط های خودخواسته 
غیرقانونی که اغلب حاصل 

بارداری های ناخواسته است و 
ارتباطی به قانون سقط درمانی 

ندارد، مسئله سقط  جنین را 
به عنوان یکی از عوامل کاهش 
رشد جمعیت قلمداد می کنند. 

درحالی که مطابق آمار موجود این 
قانون به عنوان دریچه اطمینانی 

برای برخی از زوجین نقش مثبت 
در رشد جمعیت داشته است
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بدین ترتیب چون عموماً ناقص الخلقه بودن جنین 
قبل از دوماهگی قابل تشخیص نیست، می توان گفت 
با این شیوه و به صورت غیر مستقیم و با حفظ 
ظاهر قانون سقط درمانی، عماًل قانون خنثی و بالاثر 
می شود و مادر باردار که در این صورت عموماً در 
ماه های بعدی بارداری و با انجام سونوگرافی های 
معمول دوران بارداری متوجه ناقص الخلقه بودن 
جنین خود می شود، مجبور است با تحمل حرج این 
بار را تا پایان بارداری و پس از آن به دوش بکشد و 
یا جهت سقط آن به مبادی غیرقانونی متوسل شود.«
عطاران افزود: »از دیگر دیدگاه های طرفداران حفظ 
جنین های ناهنجار که از طریق شورای فقهی پزشکی 
مذکور قابل اعمال خواهد بود محدود کردن تعریف 
عسر و حرج است، بدین ترتیب که معتقدند نگهداری 
کودکان ناقص الخلقه و یا عقب مانده ذهنی نظیر 
سندرم داون عموماً مصداق حرج مادر نیست و حرج  
سختی و مشقت غیرقابل تحمل برای مادر است.« 
موجب  رویکردی  »چنین  کرد:  تصریح  وی 
محدودیت شدید و بی اثر شدن قانون سقط درمانی 
می شود که از عواقب ایجاد چنین محدودیت هایی در 
قانون می توان به عدم تمایل به بارداری در زوجینی 
که به دالیلی از قبیل ازدواج فامیلی، سن باال، وجود 
سابقه فامیلی یا سابقه قبلی جنین ناقص الخلقه 
یا عقب مانده، نگران سالمت جنین خود هستند، 
افزایش تقاضا در حوزه سقط های غیرقانونی و 
زیرزمینی و گرم شدن بازار مباشرین سقط جنایی و 
قاچاق داروهای مربوطه، افزایش مرگ و میر مادران 
باردار که به دلیل بسته بودن راه قانون جهت سقط 
جنین ناهنجار به مراکز غیرمجاز و غیرقانونی و 
غیربهداشتی رجوع می کنند و یا خود اقدام به این 
کار می  نمایند، افزایش آمار معلولیت ها و بیماری های 
مادرزادی در سطح جامعه و تحمیل هزینه های 
هنگفت درمان و نگهداری و بازتوانی این افراد 
به خانواده ها و مراکزی همچون بهزیستی، کمیته 
امداد، سازمان های بیمه گر و نظایر آن اشاره کرد.«
رئیس هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی 
مشهد گفت: »آنچه پیشنهاد می  شود این است که 
کمیسیون ویژه جمعیت مجلس شورای اسالمی 
که پنج نفر از نمایندگان استان خراسان رضوی نیز 

عضو آن هستند، جهت جلوگیری از عواقب فوق 
برای جامعه، ضمن تأکید بر ابقاء ماده واحده قانون 
سقط درمانی مجلس شورای اسالمی، دستورات الزم 
جهت بازنگری و اصالح آیین نامه های مربوط به 
غربالگری را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی بدهند و از ایجاد محدودیت در قانون 
فوق که مورد تأیید مقام عظمای والیت نیز بوده، 
جلوگیری کنند؛ چرا که در کنار تالش برای رشد 
کمی جمعیت، باید به فکر ارتقاء کیفی آن نیز باشیم.«
عطاران با بیان اینکه بین غربالگری و تشخیص 
تفاوت وجود دارد و با توجه به صحبت هایی که 
اخیرا مطرح شده این دو موضوع برای مردم خلط 
شده است ، گفت:  »غربالگری روش تشخیصی 
نیست که بگوییم تشخیص آن اشتباه بوده یا نه. 
غربالگری به ما عدد ریسک می دهد که احتمال 
ابتالی جنین به بیماری چقدر است. این عدد مبنایی 
برای اتمام حاملگی نیست و هیچ کس با یک عدد 
غربالگری نمی گوید باید سقط انجام شود یا نه . 
اگر غربالگری عدد ریسک را میزان معینی بیشتر 
نشان داد می گویند باید اقدامات تشخیصی کاملتر 
را انجام داد که پاسخ آنها قطعی است و برمبنای 

آنها اجازه سقط جنین می دهند.«
وی ادامه داد: »بخش عمده ای از سقط های غیرقانونی 
مربوط به بارداری های ناخواسته است نه جنین های 
مشکل دار، اگر دسترسی به امکانات جلوگیری از 
بارداری را سخت و محدود کنیم آمار بارداری 
ناخواسته و به تبع آن سقط های غیرقانونی افزایش 
می یابد.  این موضوع می تواند در مناطق روستایی 
و دورافتاده مشکالتی را ایجاد کند زیرا همه به 

وسایل پیشگیری از بارداری دسترسی ندارند.«
رئیس هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی 
مشهد با بیان اینکه برای جلوگیری از هدر رفت منابع 
، غربالگری مادران باردار باید هدفمند باشد، اظهار 
کرد: »راه حل در اصالح آیین نامه نامه های وزارت 
بهداشت است.  . وزارتخانه باید انجام غربالگری 
را هدفمند کند تا حتی حتی المقدور فقط مادران 
در معرض ریسک به این مسیر هدایت شوند و 
این نیاز به دستکاری در قانون سقط درمانی ندارد.«
شکایات  بیشترین  حاضر  حال  »در  افزود:  وی 
از متخصصین زنان بدلیل عوارض زایمان است 

علت  به  که  چرا  غربالگری،  ندادن  انجام  نه  و 
لزوم کاهش آمار سزارین و با ایجاد محدودیت 
محدودیت های شدید از جانب وزارت بهداشت 
قدرت تصمیم گیری متخصصین زنان برای انجام 
سزارین محدود شده و آنها اصرار بیش از حد بر 
زایمان طبیعی دارند به طوری که مرتب از خانواده ها 
شکایت داریم که مادران باردار به اجبار زایمان 
طبیعی می کنند و برای نوزاد مشکالتی مثل فلج 
مغزی و صدمات استخوانی و... پیش می می آید.«
عطاران یادآور شد: »بر اساس یک تحقیق خانم هایی 
که برمبنای معیارهای پزشکی قانونی مشمول سقط 
 درمانی هستند اما بعد از چهار ماهگی جنین مراجعه 
کردند و راه قانونی برای سقط نداشتند، غالبا اقدام 
به سقط غیر قانونی کرده اند و از میان آنها فقط 
۱۱ درصد به بارداری خود تا زایمان ادامه دادند. 
این موضوع به وضوح نشان می دهد که محدود یا 
ملغی کردن قانون سقط درمانی موجب رانده شدن 
مادران باردار به سوی راه های غیرقانونی خواهد 
شد. فقط هشت درصد از مجوزهای سقط مربوط 
به سندروم داون است و بیشترین آمار سقط مربوط 
به مشکالت مغزواعصاب است که عمدتا بسیار 

شدید و جدی هستند.«

غربالگری مالک اعطای مجوز سقط 
درمانی نیست

سارا میرزاییان، فوق تخصص طب مادر و جنین 
در نشست »بررسی غربالگری جنین و چالش 

چالش های جمعیتی« که در سازمان نظام پزشکی 
مشهد برگزار شد، اظهار کرد: »مادری که فرزند مبتال 
به اختالالت مادرزادی دارد، یک مادر آسیب دیده 
است. متاسفانه، در جامعه ما بچه هایی که مشکل 
دارند، فرزند جامعه نیستند و بیشتر فرزند  یک خانواده 
خانواده اند که در این جا هم مادران نقش بسیار 
پررنگی در نگهداری و مراقبت از این کودکان دارند.«
این متخصص طب مادر و جنین  ادامه داد: »غربالگری 
در هیچ جای دنیا اجباری نیست. همچنین تست 
تشخیصی هم اجباری نیست، یعنی اگر تست 
غربالگری مثبت شد، اینکه جنین مشکل داشته 
باشد فقط یک احتمال است. هیچ هیچ گاه براساس 
نتیجه مشکوک غربالگری اولیه تصمیم گیری نهایی 
انجام  نمی شود. پزشک بعد از غربالگری برای نتیجه 
نهایی با بیمار مشاوره کرده و سپس از روش های 
تشخیصی دقیق ترو قطعی مثل آمینوسنتز  استفاده 
می کند و بعد نتیجه را اعالم می می کند. تصمیم به 
نگهداری و سقط باز بر عهده خود فرد و خانواده 
اوست و هیچ اجباری در کار نیست. به عبارتی 
سقط کردن هم  اختیاری است و اجباری وجود 
ندارد  ودر صورت تمایل به سقط می  توانند به 
سازمان پزشکی قانونی کشور مراجعه و با نظر 
سه کارشناس معتمد پزشکی قانونی و طی مراحل 
سختگیرانه اداری و قانونی مجوز ختم بارداری را 
که توسط سازمان پزشکی قانونی صادر می شود، 

دریافت کنند.«
میرزاییان ادامه داد: »درصورت ابتالی جنین به 
ناهنجاری ساختاری و یا ژنتیکی و عدم رضایت 
به ختم بارداری والدین از بیماری آگاه شده و خود 
را آماده پذیرش نوزاد مبتال کرده و در هنگام زایمان 
از مراقبت های ویژه شامل تیم حمایتی، تجهیزات، 
امکانات و کمک های احتمالی برحسب نوع بیماری 

برخوردار می شوند.«
به  رابطه  مادر و جنین در  این متخصص طب 
بیماری هایی که با غربالگری شناسایی می شوند، 
نیز گفت: »سه تریزومی ۲۱، ۱۸ و ۱۳، اختالالت 
قلبی ،  قلبی  بیمارهای  جنسی،  کروموزوم های 
غربالگری ها   در  مختلف  ساختاری  اختالالت 
غربالگری ها  که شامل دو روش آزمایشگاهی و 
سونوگرافی شناسایی می شود. در رابطه با سندروم 
داون قبال گفته می شد فقط خانم های باالی ۳۵ سال 
در معرض خطر بوده  بوده  و باید غربالگری شوند 
اما طبق مطالعات متعدد درخانم های  درخانم های  با 
سن پایین پایین تر نیز  تولد کودک مبتال به سندروم 
داون مشاهده شد. بنابراین باید به همه افراد در مورد 
غربالگری آموزش دهیم.« میرزاییان همچنین در 
رابطه با میزان خطا در تست های تشخیصی گفت: 
»ممکن است آزمایش های انجام شده مثبت کاذب 
داشته یاشند. یعنی نتیجه غربالگری مثبت اعالم شده 
ولی جنین سالم باشد. اما ما به هیچ مادری بر اساس 
غربالگری مجوز سقط درمانی نمی دهیم، اقدامات 
تشخیصی قطعی پیشنهاد می شود که اشتباه ندارند.«

وی تصریح کرد: »حذف کردن غربالگری مانند پاک 
کردن صورت مسئله است. یعنی چون آزمایشگاه ها 
استاندارد نیستند و یا بر اساس مطالعه ای موارد 
مثبت کاذب غربالگری ها در ایران باال است کال 
غربالگری ها  غربالگری ها  حذف شود، درست 
نیست.     روش های استانداردسازی داریم و وزارت 
بهداشت می تواند چند آزمایشگاه را به عنوان مرجع 
انتخاب کرده و با نظارت دائم برآنها این مشکل 
را حل کند. یعنی به جای حذف کردن غربالگری 

به سمت استانداردسازی روش انجام آن برویم.«

میرزاییان: حذف کردن 
غربالگری مانند پاک کردن 
صورت مسئله است، یعنی 

چون آزمایشگاه ها استاندارد 
نیستند و یا بر اساس مطالعه ای 

موارد مثبت کاذب غربالگری 
غربالگری ها در ایران باال است 

کال غربالگریها  غربالگری ها  حذف 
شود، درست  درست  نیست
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